SLÆGTSFORSKERNES

BIBLIOTEK

Dette værk er downloadet fra
Slægtsforskernes Bibliotek
Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske
Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er
en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og
personalhistorie.

Støt Slægtsforskernes Bibliotek - Bliv sponsor
Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om
fordele og sponsorat her: https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat

Ophavsret
Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For
værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til
personligt brug. Videre publicering og distribution uden for
husstanden er ulovlig.

Links
Slægtsforskernes Bibliotek: https://slaegtsbibliotek.dk

Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk

Studier tilegnet ELNA MØLLER

KIRKENS BYGNING OG BRUG

KIRKENS BYGNING OG BRUG
STUDIER TILEGNET ELNA MØLLER

CAPTIONS AND SUMMARIES
IN ENGLISH

NATIONALMUSEETS FORLAG • KØBENHAVN

1983

Bogen er udgivet med økonomisk støtte fra:
STATSAUT. EL-INSTALLATØR SVEND
VIGGO BERENDT OG HUSTRU AASE
BERENDTS MINDELEGAT
LANDSDOMMER V. GIESES LEGAT
HIELMSTIERNE-ROSENCRONESKE
STIFTELSE

OVERRETSSAGFØRER L. ZEUTHENS
MINDELEGAT

Oversættelsen af billedtekster og resuméer er
bekostet af:
STATENS HUMANISTISKE
FORSKNINGSRÅD

Redaktion og tilrettelæggelse: Hugo Johannsen
i samarbejde med Danmarks Kirkers
redaktører og studenter
Engelsk oversættelse: Jean Olsen
Forside: Holger Schmidt efter Theophilus
Hansens tegning af Ribe domkirkes indre, 1836
Oplag: 1500
Tryk: Poul Kristensen, Herning
Skrift: Bembo
Papir: Maco-print 115 gr. Reproduktion:
F. Hendriksens Eftf. og Poul Kristensen
ISBN 87-480-0461-8

INDHOLD
Forord.................................................................................................................................................... VII
Tabula Gratulatoria............................................................................................................................... IX
Olaf Olsen: Elna Møller......................................................................................................................
1
Kirsten Bredahl: Elna Møllers bibliografi..........................................................................................
9
Hans Stiesdal: Tidlige sjællandske oglolland-falsterske vesttårne..................................................
13
Marianne Nielsen og Niels Jørgen Poulsen: På sporet af den »jyske fod«.
Om måleenhederne i jyske, romanske kirker, herunder Ribe domkirke................................
41
Kjeld de Fine Licht: Motivforskydninger. Betragtninger over arkitek
toniske fællestræk i italiensk og dansk højmiddelalder..............................................................
59
Ebbe Nyborg: Passionsreliefferne i Store Rise kirke på Ærø. En lektoriebrystning fra o. 1300 ..................................................................................................................
71
Marie-Louise Jørgensen: Lektorieprædikestole i Østdanmark. Udbre
delse og forudsætninger..................................................................................................................
89
Erik Skov: Skriftemål og skriftestol.................................................................................................. 109
Hugo Johannsen: Den ydmyge konge. Omkring et tabt maleri fra
Christian IV. s bedekammer i Frederiksborg slotskirke.............................................................. 127
Birgitte Bøggild Johannsen: Til Evig Ære Minde. Studier i enevældens
kongelige castrum doloris.............................................................................................................. 155
Vibeke Michelsen: Genbrug af gravsten............................................................................................ 181
Ole Olesen: Musikken i Danmarks Kirker ...................................................................................... 201
Forkortelser..........................................................................................................................................

208

FORORD
DEN 12. DECEMBER 1983 FYLDER ARKITEKT ELNA MØLLER 70 ÅR OG FORLADER
DERMED VED ÅRETS UDGANG DANMARKS KIRKER EFTER HENVED 40 ÅRS VIR
KE. DETTE ER UDGANGSPUNKTET FOR, AT DE ØVRIGE REDAKTØRER HAR
BESLUTTET AT HYLDE ELNA MØLLER MED ET FESTSKRIFT.
FESTSKRIFTET RUMMER EN SAMLING ARTIKLER, SOM BYGGER PÅ DET RIGE
STOF, DER I VÆRKET DANMARKS KIRKER FREMLÆGGES SOM ET NØGTERNT
KATALOG. MED TITLEN - KIRKENS BYGNING OG BRUG - TILKENDEGIVES, AT
FORFATTERNE HAR SØGT AT SAMMENFATTE EMNER, DER HVER PÅ SIN VIS
FORTÆLLER OM DE SKIFTENDE FORUDSÆTNINGER OG FUNKTIONER, DER
SKABTE »KIRKEKUNSTEN«.
BIDRAGYDERNE BEGRÆNSER SIG TIL VÆRKETS NUVÆRENDE REDAKTØRER
SAMT DE FAST TILKNYTTEDE FORFATTERE AF SPECIALARTIKLER. ENDVIDERE
HAR EN TIDLIGERE MEDARBEJDER, RIGSANTIKVAR OLAF OLSEN PORTRÆTTE
RET ELNA MØLLER, HVIS BIBLIOGRAFI, UDARBEJDET AF REDAKTIONSSEKRE
TÆR KIRSTEN BREDAHL, AFRUNDER BOGENS INDLEDENDE DEL. ARKITEKT
HOLGER SCHMIDT HAR TEGNET OMSLAGET MED ET MOTIV FRA RIBE DOM
KIRKE, HVIS BESKRIVELSE UDGØR SLUTSTENEN I ELNA MØLLERS ARBEJDE
FOR DANMARKS KIRKER. ENDELIG SKAL DET NÆVNES, AT DANMARKS KIR
KERS STUDENTERMEDARBEJDERE HAR MEDVIRKET VED BOGENS TILBLI
VELSE.
PROJEKTET HAR FRA STARTEN MØDT MEGEN VELVILJE. DET GÆLDER DE
FONDE, DER HAR YDET ØKONOMISK STØTTE TIL BOGENS PRODUKTION.
ENDVIDERE STATENS HUMANISTISKE FORSKNINGSRÅD, DER HAR BEKOSTET
DE ENGELSKE OVERSÆTTELSER, SAMT NATIONALMUSEETS FORLAG, SOM
MED KORT VARSEL ERKLÆREDE SIG INDFORSTÅET MED AT VARETAGE UDGI
VELSEN. DER SKAL OGSÅ RETTES EN TAK TIL DE FAGFOLK, SOM HAR MED
VIRKET VED BOGENS FREMSTILLING.
DET HAR VÆRET EN STOR GLÆDE FOR REDAKTIONEN, AT SÅ MANGE KOL
LEGER, ELEVER, VENNER OG BEUNDRERE GENNEM SUBSKRIPTION OG ØNSKE
OM OPTAGELSE PÅ TABULA GRATULATORIA HAR MODTAGET FESTSKRIFTET
SOM EN KÆRKOMMEN LEJLIGHED TIL AT HYLDE OG TAKKE FORSKEREN, IN
SPIRATOREN OG MENNESKET ELNA MØLLER FOR EN FREMRAGENDE INDSATS
I UDFORSKNINGEN AF DEN ENESTÅENDE KULTURARV, SOM VORE GAMLE
KIRKER REPRÆSENTERER.
REDAKTIONEN
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Ingrid og Sven-Åke Sewerin
Arlöv, Sverige

Ole Skouenborg
sognepræst, Lundby

Mogens Røjbek
afdelingsarkitekt

Lise og Erik Skov

Detlev Rønne

Birgitte Skov-Jakobsen

civilingeniør

Karsten Rønnow
arkitekt m.a.a.
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Børge Sander
arkitekt m.a.a.
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arkitekt m.a.a.
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arkitekt m.a.a.
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ELNA MØLLER
TALE VED OVERRÆKKELSEN AF WORSAAE-MEDAILLEN
PÅ MOESGÅRD DEN 29. MAJ 1983

I dag hædrer Jysk arkæologisk Selskab for før
ste gang en indfødt jyde med sin højeste ud
mærkelse. Ingen af de tre tidligere modtagere
af Worsaae-medaillen havde deres rod i hoved
landet. Erik Westerby var københavner, Mår
ten Stenberger stockholmer, og Harald Ander
sen har trådt sine barnesko i det sydvestlige
Sjælland.
Elna Møller er derimod jyde, endda kronjyde. Hun er født på Tange Skovgaard og op
vokset ved Gudenåen. Hun er student fra Vi
borg Katedralskole og har livet igennem beva
ret en nær tilknytning til Jylland.
Efter sin studentereksamen indledte Elna
Møller arkitektstudiet ved Kunstakademiet,
hvorfra hun opnåede afgang, som det hedder, i
1941. I sin studentertid havde hun ernæret sig
ved forskelligt tegnestuearbejde bl.a. på Natio
nalmuseet, hvor hun faldt godt til og hurtigt
viste sit arkæologiske talent. Som uddannet ar
kitekt forblev hun derfor i huset ved Frederiksholms Kanal, og i 1944 - altså for niogtredive
år siden - blev hun fast ansat som bygningsre
daktør ved Nationalmuseets store bogværk
Danmarks Kirker, som var begyndt at udkom
me i 1933, og som først vil blive afsluttet en
gang i begyndelsen af det 21. århundrede.
Langt den overvejende del af sin omfattende
forskningsvirksomhed har Elna Møller lagt i
Danmarks Kirker, der i hendes tid er vokset med
langt over titusinde sider. I dette værk optræ
der de enkelte redaktørers bidrag om ikke helt
anonymt, så dog i en sådan blanding, at det for
udenforstående er næsten umuligt at overskue
den indsats, de hver for sig har ydet. Det må
derfor være rimeligt at forsøge at karakterisere

Elna Møllers virksomhed i Danmarks Kirkers
redaktionskollegium.
Netop i 1944 indledtes udgivelsen af det før
ste af fire store bind med beskrivelse af kirkerne
i Københavns amt. Mange års forberedende ar
bejde lå bag, og den nye redaktør blev straks
kastet ud i bearbejdelsen af det brogede mate
riale om amtets landsbykirker, der var indsam
let af Nationalmuseets medarbejdere. Dette
måtte medføre supplerende studier af kirkernes
murværk, og allerede i sit første år som redak
tør viste Elna Møller sine usædvanlige evner til
at analysere komphcerede bygningsarkæologi
ske forhold og at fremlægge sine resultater i en
klar og anskuelig form. Netop hvad Danmarks
Kirker havde brug for. Et biprodukt af hendes
tidlige arbejde i redaktionen var den perspek
tivrige artikel om Taarnby kirke på Amager,
hun fik trykt i Fra Nationalmuseets Arbejds
mark for 1946. Den viser på mange måder den
vej, som Elna Møller skulle komme til at gå i
sin forskning.
?
Få år efter sin ansættelse ved Danmarks Kirker
blev Elna Møller stillet over for den store op
gave, der skulle blive hendes tidlige mester
stykke: beskrivelsen af Roskilde Domkirke.
Næsten alle medarbejdere ved Nationalmuseets
2. afdeling bidrog med afsnit om den mægtige
katedral og dens rige skat af kalkmalerier, in
ventar og gravminder. Hovedstykket, behand
lingen af teglstensdomkirken fra 1200’rne og
dens middelalderlige om- og tilbygninger, blev
lagt i hænderne på Elna Møller. Midt under
dette arbejde, i 1949, udgav hun den netop af
døde arkitekt C. M. Smidts efterladte manu
skript om Roskilde Domkirkes middelalderlige
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Fig. 1. Foruden de bygningsarkæologiske undersø
gelser og den efterfølgende redaktion af det indsam
lede materiale gennemførte Elna Møller i 1950’eme
en imponerende lang række opmålinger af søndeijyske kirker. Billedet viser en karakteristisk situation
fra opmåling af en kirke i Tønder amt. EM fot. 1953.
- Apart from the archaeological investigation of churches,
and editing the collected material, Elna Møller measured
and surveyed an impressive number of South Jutland
churches in the 1950s. This picture gives a characteristic
situation while measuring a church in Tønder county.

bygningshistorie. Hun gjorde det loyalt og
omhyggeligt og med respekt for sin fremra
gende forgængers anskuelser. Men da Dan
marks Kirker9s to store bind om domkirken be
gyndte at udkomme, viste der sig i Elna Møl
lers afsnit helt andre nuancer i opfattelsen af
teglstenskatedralens bygningshistorie end dem,
som C. M. Smidt havde tegnet. Det gælder bå
de faserne i byggeforløbet, der er præget af sta

dige forandringer i planerne, og de vanskelige
problemer omkring kirkens arkitektoniske for
udsætninger i datidens europæiske byggeri.
Her trængte Elna Møller dybere, end nogen
forsker før hende havde formået.
Den form, i hvilken Elna Møller fremlagde
sine iagttagelser om Roskilde Domkirke, be
tegnede et nybrud for Danmarks Kirker. Læse
rens tilegnelse af den komplicerede bygnings
historie blev således lettet af en serie fremra
gende grundplaner og perspektivtegninger, der
viste kirkens udseende til forskellig tid. Blandt
de mange enkeltheder kan der være grund til at
fremhæve afsnittet om domkirkens hvælvin
ger, der ved den minutiøse analyse og det suve
ræne overblik over de mange hvælvingstyper
og deres kronologi er blevet noget nær en lære
bog i dette vanskelige emne, som middelalder
arkæologer gang på gang vender tilbage til.
Lærebogens karakter er der også i den kunst
historiske oversigt, der i 1953 afsluttede bin
dene om Københavns amts kirker. Elna Møller
skrev denne oversigt sammen med kollegaen
Erik Moltke, værkets ledende redaktør, som
hun i 1949 var blevet gift med.
Fra Københavns amt forlagde Danmarks Kir
ker virksomheden til Sønderjylland, og sam
men med Erik Moltke gennemførte Elna Møl
ler i tiåret 1954-63 et af de mest imponerende
parløb, som dansk arkæologi kan fremvise: un
dersøgelsen og udgivelsen af samtlige sønder
jyske kirker i fem bind, afsluttet med en kunst
historisk oversigt af høj lødighed. Præstationen
blev ikke mindre af, at parret i samme periode
blev forældre. Datteren Hanne Vibeke gjorde
mange af de sønderjyske rejser med.
Også i Sønderjylland var der sværvægtere
mellem de kirker, som Elna Møller beskrev.
Således især Løgumkloster, hvor hun endnu en
gang tog tråden op efter C. M. Smidt og fandt
frem til hidtil upåagtede forlæg for det middel
alderlige byggeri. Men først og fremmest er
der i Sønderjylland en rigdom af velbevarede
landsbykirker, hvor gode bevaringsforhold
gav anledning til vigtige nye iagttagelser. Al
lermest fængsledes hun af de mange middelal
derlige tagværker i kirkerne. Fra sit arkitekts tu-
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Fig. 2. Arkitekten og kirkearkæologen Elna Møllers udstyr: målebånd, vinkelspejl, nivellérinstrument,
murhammer og diverse tegnerekvisitter liggende over den laverede opmåling af Ørum kirkes portal. LL fot.
1983. - Architect and archaeologist, Elna Møller’s equipment: measuring tape, optical square, levelling instrument,
bricklayer’s hammer, and miscellaneous drawing requisites on top of a scale drawing in pen and wash of the door of Ørum
Church.

dium besad hun en god portion praktisk tøm
rerviden. Nu systematiserede hun denne viden
og udbyggede den med studier af den numme
rering, som de middelalderlige tømrere havde
givet de enkelte fag i tagværkerne ved afbindin
gen før opsætningen. Herved opnåede hun et
typologisk og kronologisk overblik over tag
tømmeret, der på afgørende måde støttede og
supplerede iagttagelserne i kirkernes murværk.
Også her var hun pionér, og Elna Møllers tagtømmer-skemaer er blevet et nyttigt hjælpe
middel ved alle senere undersøgelser af middel
alderlige tagværker.
Sønderjylland rummer et antal velbevarede
klokkehuse af træ fra middelalderen. Elna Møl

ler kastede sig med ildhu ud i studiet af disse
tårnes særegne arkitektur, og i en fin lille bog
fra 1960, Tømrede klokkehuse, har hun udredt
deres konstruktioner og anskuet deres forhold
til den profane middelalderlige træbygnings
kunst, som vi kender så lidt til, og som klokke
husene derfor kan lede os på sporet af.
Da oversigtsværket Danmarks bygningskunst
skulle udsendes i 1963, var det naturligt at lade
Elna Møller skrive afsnittet om træbygnings
kunsten. I sit bidrag trækker hun - for første og
velnok eneste gang i sin virksomhed som skri
bent - perspektiverne langt bagud til oldtidens
bygningstømrere og deres forudsætninger. Her
er Elna Møller langt dristigere i sine konklusio-
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ner, end når hun arbejder med det middelalder
lige byggeri, og afsnittet er en nyttig inspira
tion og provokation for de forhistoriske arkæo
loger i den vanskelige opgave, det er at trylle
huse frem af udgravningernes stolpehuller. Af
særlig værdi er den konsekvente fremhævelse
af oldtidstømremes høje tekniske stade.
Fra samme periode stammer den lille, men
vægtige afhandling Den middelalderlige kirke som
byggeplads, der er trykt i Fortid og Nutid 1961.
Det er en guldgrube af iagttagelser om middel
alderlig byggeteknik, der her er fremlagt i en
let tilgængelig og engagerende form.
Efter afslutningen af de sønderjyske kirker
foretog Elna Møller det store spring til kirker
ne i Frederiksborg amt, der indtil midten af
1970’eme blev hendes hovedarbejdsfelt. Her
påkalder især en række romanske teglstenskir
ker sig opmærksomheden, og Elna Møller
kunne genoptage en række interesser, der var
grundlagt ved arbejdet med Roskilde Domkir
ke. Et biprodukt er det charmerende lille hæfte
Tegl fra 1964 og afhandlingen Ziegelmosaik i
festskriftet til Ragnar Blomqvist i 1968. Ved si
den af sit arbejde på Danmarks Kirker delte Elna
Møller i disse år også gavmildt ud af sin viden i
instruktive bidrag til det store Kulturhistorisk
Leksikon for nordisk Middelalder.
Som bekendt stammer langt den overvejen
de del af vore gamle kirker fra middelalderen.
Tiden efter reformationen gør sig mere gæl
dende ved nedrivninger og reduktion af kirke
bygningerne end ved nyt byggeri. Alligevel er
der engang imellem værdifulde kirker fra nyere
tid at beskrive, især i købstæderne. Da udsen
delsen af København bys kirker truede med at
gå i stå efter dr. Jan Steenbergs død, påtog Elna
Møller sig at udgive Christianskirken på Chri
stianshavn. Det blev en dejlig monografi (ud
sendt 1975), hvor hun har skabt en smuk syn
tese ved kombinationen af bygningsiagttagel
ser og det rige skriftlige kildemateriale, der fin
des til denne kirkes historie.
Fra Frederiksborg amt og Christianskirken
gik vejen atter tilbage til Jylland. Denne gang
til Ribe amt og Ribe Domkirke, hvis udforsk
ning skulle blive kronen på Elna Møllers ar

bejde for Danmarks Kirker. Ingen kan beskæf
tige sig med Jyllands rige bestand af romanske
kvaderstenskirker uden gang på gang at måtte
skæve til den store katedral, der i sin mægtige
krop rummer både rhinsk tuf, sandsten fra Weser-egnen, jysk granit og tegl. Både Erik Moltke og Elna Møller har i mange år kredset om
domkirkens gåder, og allerede i 1966 foregreb
de den kommende udgivelse af Ribe amts kir
ker ved at anskaffe sig et lille hus i en af Ribes
gamle gader. Det første store resultat foreligger
netop nu: den samlede beskrivelse i Danmarks
Kirker af Ribe Domkirke, ét bind på ialt 680
sider. En kæmpemæssig arbejdspræstation,
men især en inspireret og indtrængende analyse
af domkirkens vanskelige bygningshistorie.
Man fornemmer Elna Møllers nære åndelige
slægtskab til Jacob Helms, den lærde og frem
synede bygningsforsker, der i 1870 skrev den
første store beskrivelse af domkirkens arkitek
tur. Elna Møller er en Ege så skarpsindig iagtta
ger og fortolker som gamle Helms. Hovedpro
blemet i Ribe er, at de skrifdige kilder synes at
måtte gøre kirken ældre, end de bygningsarkæ
ologiske vidnesbyrd og stiEstiske enkeltheder i
domkirken tiUader. Som så ofte i sin karriere
kunne Elna MøUer løse dette og andre proble
mer i et frugtbart samspil med ægtefæEen Erik
Moltke. Samtidig kunne hun med sin store vi
den om nederrhinsk bygningskunst i den ro
manske periode og sit soEde kendskab til de
jyske kvaderstenkirker gå et skridt videre og
placere de jyske landsbykirker overbevisende i
forhold til Ribe Domkirke. Den liEe artikel Er
moderen jcevngammel med døtrene?, som Elna
MøEer skrev i festskriftet til Harald Langberg i
1979, er nok det mest væsentEge bidrag til for
ståelsen af den romanske arkitekturs veje i
Danmark, der er skrevet i mange år. Og som
kronen på værket har vi altså i dag selve mono
grafien om Ribe Domkirke. Et virkeEgt pragt
værk.
Det er svært at vide, om man skal misunde
redaktørerne ved Danmarks Kirker deres arbej
de, eUer om man skal have ondt af dem. Det er
givetvis et opsEdende arbejde at rykke fra kirke
til kirke under det ubarmhjertige tidspres, som

ELNA MØLLER
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Fig. 3. Elna Møller på redaktionen af Danmarks Kirker, her sammen med den nære medarbejder gennem
mange år, Vibeke Michelsen. Dorthe Passer fot. 1977. - Elna Møller in the editorial office of »Danmarks Kirker«,
here with a close colleague for many years, Vibeke Michelsen.

kravet om uafbrudt udsendelse af hæfte efter
hæfte giver. Det er en gang i stadigt løb. På den
anden side er det for en videnskabsmand ingen
lunde unyttigt at være tvunget til at nedfælde
og publicere sine observationer i nogenlunde
rask takt. Og arbejdet i de mange kirker giver
redaktørerne en misundelsesværdig viden og et
overblik over hele emnekredsen, som ingen an
den kan erhverve på et så sikkert grundlag.

Hvordan man end vurderer redaktørernes
vilkår, er der ingen tvivl om, at Elna Møller er
overordentlig velanbragt ved Danmarks Kirker.
Hun ejer netop de egenskaber, der skaber den
fremragende bygningsredaktør: den skarpe
iagttagelsesevne, den præcise hukommelse,
den nøgterne kombination af den tilgængelige
viden, den systematiske arbejdsmåde, den
praktiske sans og dertil en jernflid, der hver
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Fig. 4. Elna Møller under granskning af Sigerslevvester kirkes beskrivelse. HJ fot. 1973. - Elna Møller
scrutinizing the description of Sigerslevvester Church.

gang bringer hende frelst gennem arbejdets
vanskeligste faser.
For de fleste af Jysk arkæologisk Selskabs
medlemmer er arkæologi givetvis først og
fremmest noget, der har med jord at gøre.
Nogle af de tilstedeværende vil måske endog
finde det svært at acceptere, at undersøgelser af
stående bygninger overhovedet er arkæologi.
Til beroligelse for sådanne personer kan det til

føjes, at Elna Møller skam også har ydet en
væsentlig indsats inden for den underjordiske
arkæologi. Som helt ung medarbejder ved Na
tionalmuseets 2. afdeling gennemførte hun
selvstændigt og kompetent en stor udgravning
af den imponerende borgbanke på Hindsgavl
ved Lillebælt, og sidenhen har hun med mel
lemrum - som gerne måtte have været kortere
- foretaget arkæologiske undersøgelser i gulve

ELNA MØLLER

under kirker, hun skulle beskrive i Danmarks
Kirker.
Elna Møllers vigtigste udgravningsindsats er
knyttet til eftersøgningen af spor af trækirker.
Det var hende, der som den første drog konse
kvensen af Ejnar Dyggves fund i Jelling kirke
og stillede det spørgsmål, om der mon ikke
også var vidnesbyrd om ældre trækirker under
gulvet i »almindelige« landsbykirker. At dette
kunne være tilfældet, påviste hun ved den ud
gravning i Snoldelev kirke, hun selv tog initia
tivet til og gennemførte i 1953. I et tilbagesku
ende perspektiv er det interessant at notere, at
den praktiske fremgangsmåde, der stadig an
vendes ved de danske kirkegulvsundersøgelser,
faktisk blev tilrettelagt ved Elna Møllers pionérarbejde i Snoldelev kirke. Det gælder f.eks.
den konsekvente udnyttelse af begravelser i
gulvet som »gratis« profiler, skånsomheden
over for de arkæologiske levn og den systema
tiske harpning af fyldjorden i gulvene. Arbej
det ved Danmarks Kirker, hvor hæfterne skal
komme i en stadig strøm, har kun givet Elna
Møller begrænset mulighed for at lege med på
dette vigtige arkæologiske område, der siden
1953 har givet som rige resultater. Men hendes
indsats som igangsætter må ikke gå i glemme
bogen.
Er alt kommet med? Ikke det hele. Det bør
også nævnes, at Elna Møller i rigeligt mål tog
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sin del af slæbet, da der skulle skrives helt nye
kirkebeskrivelser til 5. udgave af Trap Dan
mark, og at hun har bidraget flittigt til Hvem
byggede hvad? og andre populære oversigtsvær
ker. Det er selvsagt ikke den store videnskab,
der nedfældes i sådanne bidrag. Men for en
dansk arkæolog er det en naturlig forpligtelse at
skrive for en bredere kreds, og Elna Møller har
ikke undslået sig.
Til portrættet af arkæologen Elna Møller hø
rer også hendes kvaliteter som kollega og med
menneske. Det nære samarbejde i det sluttede
redaktionskollegium stiller store krav til den
enkelte om tolerance og hjælpsomhed. Også
disse krav har Elna Møller altid honoreret til
fulde. Få er så hjælpsomme, og hun nærer en
ægte og varm interesse for sine kollegers og
medarbejderes ve og vel. Denne indstilling de
ler hun med sin ægtefælle, og jeg véd af person
lig erfaring fra min studentertid, hvad dette be
tyder for de yngre medarbejdere ved Danmarks
Kirker. Man trives ved den tillid og fortrolig
hed, man møder i det Møller-Moltke’ske hjem.
Ved uddelingen af Worsaae-medaillen til
Elna Møller skal der lyde to varme lykønsknin
ger. Den ene til modtageren, der har fortjent
hvert gram af den tunge médaillé. Den anden
til Jysk arkæologisk Selskab, der endnu en gang
har lagt sin fornemste udmærkelse i den helt
rigtige hånd.
Olaf Olsen

ELNA

By presenting the Worsaae Medal to Elna
Møller, the Jysk arkæologisk Selskab has for the
first time honoured a native Jutlander with its
most distinguished award. It has been granted
to Elna Møller in recognition of her outstand
ing contribution to Danish ecclesiastical ar
chaeology during forty years.
The greatest part of Elna Møller’s research
activities is embodied in the big reference

Kirkens bygning og brug

work, Danmarks Kirker, published by the Na
tional Museum, which she joined as editor of
church architecture in 1944. In her time Dan
marks Kirker has grown by a good deal more
than ten thousand pages, and although the
editors are not individually anonymous, it is
none the less difficult to gain an idea of what
each has contributed. For this reason, then,
Elna Møller’s most important undertakings
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will be singled out. It fell to her lot to examine
and describe the fabric of some of the largest
and most important churches in Denmark: the
cathedrals of Roskilde and Ribe, and the Cis
tercian abbey at Løgumkloster. This she has
carried out with masterly insight, rare
pedagogical skill and expressive form. Not
only has she solved most of the complicated
problems connected with the origins and deve
lopment of these churches, she has also pre
sented her results so that they are accessible to a
wide circle of readers. This is in itself a
considerable achievement.
Elna Møller has also described several hun
dred village churches in Danmarks Kirker. It is
characteristic of her that the task has never be
come monotonous routine. She has marshalled
her knowledge and, by means of penetrating
studies through the length and breadth of each
church, she has passed it on to others. New
facets have thus been added to our knowledge
of medieval churches in Denmark.
Her clarification of medieval roof construc
tions is especially significant because, as a result
of her fundamental research, church roofs are
now a far better source of information about

the structural history of our churches than
before.
Elna Møller’s interest in medieval joinery
and carpentry encouraged her in 1953 to begin
systematic examinations beneath the floors of
village churches to search for the forerunners of
stone or brick-built churches. She was able to
establish that there were traces of two wooden
churches under Snoldelev Church, and with
this discovery a new and fruitful phase of ec
clesiastical archaeology began. Because of her
commitment to Danmarks Kirker, which has to
be published in a steady flow, it was not pos
sible for Elna Møller to concentrate her time on
these church-floor investigations. But as the
initiator of these, and source of inspiration, she
will not be forgotten.
Elna Møller is not only a productive scholar
and assiduous writer, she is also a good collea
gue, who is never unwilling to share her deep
knowledge with others, and whose interest in
the well-being of her friends and associates is
genuine and warm. To work for her and with
her feels a privilege. It will be difficult to be
without her when, at the turn of the year, she
leaves Danmarks Kirker.

ELNA MØLLERS BIBLIOGRAFI
1944-1983

Hindsgavl Borgbanke, i NMArb. 1944, s. 3948
Taarnby. En Stormandskirke på Amager, i
NMArb. 1946, s. 39-46
Om danske lektorier, i NMArb. 1950. Fest
skrift til M. Mackeprang, s. 129-38
Romanske tagkonstruktioner, i ÅrbOldkHist.
1953, s. 136-50
med Erik Moltke: Kirker, i Johs. Brøndsted,
red.: Danmark før og nu. Jylland III. Vest
og Sydjylland, 1954, s. 103-36
Tømrede klokkehuse, i Meddelelser fra Fore
ningen til Gamle Bygningers Bevaring, 8.
rk. nr. 3, 1960
Den middelalderlige kirke som byggeplads, i
Fortid og Nutid, XXI, 1961, s. 260-73
med Olaf Olsen: Danske trækirker, i NMArb.
1961, s. 35-58
Klokkestabler og klokkehuse på kirkegårde, i
Bygmesteren, årg. 55 nr. 7, 1962, s. 12-14 og
i Vore Kirkegårde, bd. 21, 1962, s. 3-6
Træbygningskunsten, i Hakon Lund og Knud
Millech, red.: Danmarks Bygningskunst,
1963, s. 9-37
800 år i Danmark, i Tegl (Teglindustriens tek
niske tjeneste) 8, 1964
Tegn og underlige gerninger, i Axel Thygesen,
red.: Festskrift til Mogens Koch, 1968,
s. 227-33
Ziegelmosaik, i Anders W. Mårtensson, red.:
Res Mediaevales. Festskrift til Ragnar Blom
qvist, Karlshamn 1968, s. 228-36
Fra Snoldelev til Vorgod, i Alfred Kaae, red.:
Videbæk Sparekasses 100-års jubilæums
skrift, 1968, s. 7-25
Der Turm von Ribe, i Chateau Gaillard IV,
Gent 1969, s. 179-83
med Mogens Bencard: Ribe domkirke. Vejled

ning for besøgende, 1970, (også engelsk og
tysk udg.)
Danmarks Kirker, i Axel Andersen, red. : Dan
ske opslagsværker, 4. hft., 1972, s. 325-58
med Henrik Græbe: Uggeløse kirke i søgely
set, i NMArb. 1972, s. 67-76
Danmarks Kirker og Ribe amt, i Ribe Stiftsbog
1976, s. 86-88
Danmarks Kirker og Ribe amt II, i Ribe Stifts
bog 1979, s. 65-71
Er moderen jævngammel med døtrene?, i Ro
bert Egevang, red.: Strejflys over Danmarks
bygningskultur. Festskrift til Harald Langberg, 1979, s. 83-98
Danmarks Kirker og Ribe amt III, i Ribe Stifts
bog 1980, s. 32-37
Kirkernes fjender: Brand?, tryk?, fugt?, varme
mm?, i Hikuin, 9, 1983 (under trykning)
Ribes tårn, i Skalk, nr. 6, 1983 (under trykning)
Udgiver af:
C. M. Smidt: Roskilde Domkirkes middelal
derlige Bygningshistorie, 1949

DANMARKS KIRKER:
BYGNINGSBESKRIVELSER
KØBENHAVNS AMT, 1-4, 1944-51
Sokkelund herred: Taarnby, Store-Magleby,
Hvidovre, Rødovre, Gentofte, Kongens
Lyngby
Smørum herred: Brøndby-Vester, Brøndby
øster, Glostrup, Hersted-Øster, Hersted
vester, Vallensbæk, Ishøj, Sengeløse, Smø
rum, Ballerup, Maaløv, Værløse
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Sømme herred: Himmelev, Herslev, Komerup,
Svogerslev, Glim, Hvedstrup, Fløng, Aagerup, Kirkerup, Jyllinge, Gundsømagle
Voldborg herred: Osted, Allerslev, Kirke-Hvalsø, Særløse, Kirke-Saaby, Kisserup, Gevninge, Rye, Sonnerup, Kirke-Hyllinge, Lyng
by, Sæby, Gershøj
Tune herred: Greve, Kildebrønde, Reerslev,
tVindinge, Snoldelev, Tune, Kalvslunde,
Kagstrup, Havdrup, Solrød, Jersie, KirkeSkensved
Ramsø herred: Rorup, Gadstrup, Syv, Ørsted,
Daastrup, Borup, Kimmerslev, Ejby, Nørre-Dalby, Høj else, Ølsemagle
Roskilde domkirke: Teglstenskirken og middelal
derlige tilbygninger og kapeller (undt. Helligtrekongers kapel og sydvestre våbenhus)
Kunsthistorisk oversigt: Arkitektur og kalkmale
rier (engelsk oversigt: Copenhagen County
by Erik Moltke and Elna Møller summari
zed by Olaf Olsen, 1956)

HADERSLEV AMT, 1954
Købstadkirker: Haderslev hospitalskirke, Gam
mel Haderslev
Flække: Christiansfeld
Sønder-Tyrstrup herred: Aller, Tyrstrup, Hjerndrup, Fjelstrup, Bjerning, Stepping, Frørup
Haderslev herred: Hopstrup, Vilstrup, Starup,
Grarup, Halk, Øsby, Vonsbæk, Åstrup,
Moltrup
Gram herred: Oksen vad, Jels, Sommersted,
Magstrup, Jegerup, Vojens, Hammelev,
Vedsted, Nustrup, Skrydstrup
Frøs herred: Øster-Lindet, Rødding, Skrave,
Skodborg, Hygum, Lintrup, Hjerting,
Gram, Fole
Nørre-Rangstrup herred: Toftlund, Branderup,
Agerskov, Bevtoft, Tislund

TØNDER AMT, 1957
Købstadkirker: Tønder Kristkirke, tGråbrødrekloster, tLaurentii
Flækker: Højer, Løgumkloster
Hviding herred: Hviding, Rejsby, Roager,
Spandet, Højrup, Vodder, Brøns, Skærbæk,
Arrild

Tønder-Højer-Lø herreder: Ubjærg, Møgeltøn
der, Daler, Visby, Emmerlev, Hjerpsted,
Ballum, Rømø, Mjolden, Randerup, Skast,
Brede, Døstrup, Nørre-Løgum, Abild
Slogs herred: Hostrup, Højst, Rabsted, Bylderup, Burkal, Tinglev

ÅBENRÅ AMT, 1959
Købstadkirker: Åbenrå S. Nicolai
Sønder-Rangstrup herred: Bedsted, Hellevad,
Egvad, Øster-Løgum
Rise herred: Løjt, Rise, Hjordkær, Bjolderup
Lundtofte-Vis herreder: Uge, Ensted, tÅrup ka
pel, Felsted, Varnæs, Asbøl, Gråsten Slots
kirke, Rinkenæs, Kværs, Kliplev, Holbøl,
Bov

SØNDERBORG AMT, 1961
Købstadkirker: Sønderborg (t)S. Jørgen, S. Ma
rie og IS. Nicolaj
Flække: Nordborg
Nybøl herred: Dybbøl, Sottrup, Ullerup, Nybøl, Broager
Als Sønder herred: Ulkebøl, Hørup, Kegnæs,
Lysabild, Tandslet, Asserballe, Ketting,
Notmark
Als Nørre herred: Egen, Svenstrup, Hagen
bjærg, Oksbøl
Kunsthistorisk oversigt til de sønderjyske amter:
Arkitektur, 1963

FREDERIKSBORG AMT, 1-3, 1964-70
Købstadkirker: Helsingør S. Olai, S. Marie, Al
mindelig Hospitals tkirke, tDominikanerkloster og Kronborg slotskirke, Hillerød
tkirke og Hillerød Hospital tkirkesale, Fre
derikssund
Lynge-Kronborg herred: Tikøb, Gurre tS. Jakobs
kapel, Hornbæk, Hellebæk, Hellebækgårds
kapel, Humlebæk, Grønholt, Karlebo,
Blovstrød, Birkerød, Høsterkøb, Hørs
holm, Hørsholm tslotskapel, Rungsted
Holbo herred: Esbønderup, Esrum tklosterkir
ke, Nødebo, Gilleleje, Græsted, Mårum,
Helsinge, Valby, Blistrup, Vejby, Tibirke,
Tibirke tHelene kapel, Ramløse, Annisse
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Strø herred: Tjæreby, Æbelholt Iklosterkirke,
Alsønderup, Skævinge, Strø, Lille Lyngby,
Ølsted, Kregme, Vinderød, Melby, Torup,
Lynæs
Lynge-Frederiksborg herred: Frederiksborg slots
kirke (glasmalerier, samt kirkestueme med
borde og lysekrone), Nørre Herlev (bygning
og kalkmalerier), Lillerød, Lynge (bygning
og kalkmalerier), Uggeløse, Slangerup
S. Mikael, Slangerup tklosterkirke
KØBENHAVN, 4, 1973-75
Christians kirke: Bygning og inventar (undt. or
gel og gravminder)

RIBE AMT, 1, 1979
Ribe domkirke: Bygning, tepitafier, gravkapel
ler og krypter

HARALD LANGBERG, RED.:
HVEM BYGGEDE HVAD, 1952.
2.UDG., 1-3, 1968-71

Københavns amt: Roskilde domkirke, Køge,
Herlev, Ledøje, Kirke-Skensved, Borup
Frederiksborg amt: Helsingør domkirke, Karmelitterklostret og S. Marie, Tikøb, Esrom klo
ster, Alsønderup, Slangerup, Uvelse
Holbæk amt: Kalundborg Vor Frue, Nykøbing,
Frydendal, Kirke-Helsinge, Ubby, Holm
strup, Sejrø, Rørvig, Tranebjerg, Onsbjerg,
Nordby
Sorø amt: Sorø, Ringsted S. Bendt, Slagelse
S. Mikkel og S. Peder, Skælskør, Benløse,
Vetterslev, Boeslunde, Ting-Jelling, Fodby,
Herlufsholm
Præstø amt: Præstø, Næstved S. Peder og
S. Morten, Vordingborg Vor Frue, Stege
S. Hans, Lellinge, Karise, Keldby, Borre,
Magleby
Maribo amt: Maribo domkirke, Nakskov, Sak
skøbing, Nysted, Nykøbing, Stubbekøbing,
Kappel, Herredskirke, Birket, Tirs ted, Maglebrænde, Nørre-Vedby, Nørre Alslev, Kippinge, Ønslev, Eskilstrup
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Odense amt: Odense S. Hans og Vor Frue, Ker
teminde, Middelfart, Assens Vor Frue, Pårup, Dalum, Allerup, Mesinge (kirkelade)
Svendborg amt: Svendborg S. Nikolai og Vor
Frue, Fåborg Helligåndskirke, Nyborg Vor
Frue, Rudkøbing, Hellerup
Hjørring amt: Hjørring S. Kathrine, Sæby, Ska
gen, Øland, Byrum
Thisted amt: Thisted
Ålborg amt: Ålborg S. Budolfi
Viborg amt: Viborg Søndersogn
Randers amt: Randers S. Morten, Mariager,
Grenå, Maria Magdalene
Århus amt: Århus domkirke
Skanderborg amt: Horsens Vor Frelser og klo
sterkirken, Tvilum, Rye
Vejle amt: Vejle S. Nicolai, Kolding S. Nicolaj
Ringkøbing amt: Ringkøbing, Lemvig, Vorgod
Ribe amt: Ribe domkirke, Ribe S. Katharinæ
kloster og kirke, Varde S.Jacob, Vester
Vedsted
Haderslev amt: Haderslev domkirke, Fjelstrup,
Starup, Halk, Øsby, Åstrup, Oksenvad,
Nustrup, Hygum, Hjerting, Agerskov
Tønder amt: Løgumkloster, Hviding, Roager,
Brøns, Møgeltønder, Ubjerg, Visby, Emmerlev, Rømø, Nørre Løgum, Bylderup
Åbenrå amt: Åbenrå S. Nicolai, Løjt, Hjordkær,
Bjolderup, Felsted, Kliplev, Bov
Sønderborg amt: Sønderborg S. Marie, Sotterup,
Broager, Kegnæs, Lysabild, Ketting, Not
mark
Foruden kirkebeskrivelseme:
Gåsetårnet i Vordingborg samt Løgumkloster
slot

J. P. TRAP: KONGERIGET DANMARK
5. UDG., 1953-72
Københavns amt: Roskilde domkirke (bygnings
beskrivelse)
Frederiksborg amt: Helsingør domkirke, S. Ma
rie og Vor Frue kloster, Hornbæk, Helle
bæk, Birkerød, Tjæreby, Alsønderup, Skæ
vinge, Melby, Snostrup, Ølstykke, Slags
lunde, Ganløse, Gerlev, Dråby, Skuldelev,
Skibby, Kyndby, Krogstrup, Ferslev, Vellerup
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Holbæk amt: Tveje Merløse, Butterup, Nørre
Jemløse, Kvanløse, Sønder Jemløse, Sø
strup, Sønder Asmindrup, Grandløse, Åge
rup, Soderup, Kirke Eskilstrup, Store Tå
strup, Undløse, Søndersted, Niløse, Ters
løse, Dianalund, Stenlille, Orø
Sorø amt: Ringsted, Pedersborg, Lynge, VesterBroby, Alsted, Fjenneslev, Slaglille, Bjemede, Munke Bjergby, Bromme, Gyrstinge,
Kirke Flinterup, Stenmagle, Tyrstrup, Haldagerlille, Krummerup, Fuglebjerg, Førslev,
Gunderslev, Vallensved, Marvede, Hyllinge,
Kvislemark, Fyrendal, Karrebæk, Fodby,
(t)Vridsløse, (t) Ladeby, Herlufsholm
Præstø amt: Vordingborg, Stege, Toksværd,
Rønnebæk, Holme Olstrup, Næstelsø,
Mogenstrup, Vejlø, Vester Egesborg, Ham
mer, Lundby, Køng, Sværdborg, Kastrup,
Keldby, Elmelunde, Borre, Magleby,
Damsholte, Fanefjord, Nyord, Bogø
Odense amt: Assens, Fraugdé*, Allerup, Davin
de, Rolsted, Sønder Nærå, Højby, Kærum,
Flemløse, Flemløse, tkapel, Hårby, Dreslette, Sønderby, Helnæs
Svendborg amt: Nyborg, Herringe, Espe, Nørre
Broby, Sønder Broby, Hillerslev
Thisted amt: Vestervig klosterkirke og
tSkt. Thøger
Ålborg amt: Løgstør, Komum, Løgsted, Ranum, Malle, Vilsted, Vindblæs, Næsborg,
Skarp Salling, Oudrup, Gundersted, Far
strup, Lundby, Sebber, Store Ajstrup

Viborg amt: Asmild, Vium, Almind, Sjørslev,
Høbjerg, Elsborg, Grønbæk, Ans, Levring,
Hørup, Hinge, Vinderslev, Torning, Lys
gård, Frederiks, Karup tkapel
Randers amt: Dråby, Agri, Egens, Knebel, Rolsø, Tved, Vistoft, Helgenæs, Skarresø,
Bregnet, Mørke, Hornslet, Skødstrup,
Hjortshøj, Egå, Todbjerg, Mejlby
Århus amt: Århus Vor Frue
Vejle amt: Jelling
Ribe amt: Ribe domkirke
Tønder amt: Tønder, Løgumkloster

KULTURHISTORISK LEKSIKON FOR
NORDISK MIDDELALDER. UDG. AF DE
FEM NORDISKE LANDE, I-XXII, 1956-78
Fuge, jundament, himling (Danmark), hvælv (al
ment og Danmark), klokkehuse, -støpul (Dan
mark), kor (alment og Danmark, med Erik
Moltke), korbue (Danmark), lectorium (Dan
mark), niche, port (kirkegårdsport el. -portal),
profil (Danmark), rosevindue (Danmark), slutstensplattor (Danmark), spon (Danmark, med
Erik Hansen), spygatt (Danmark), stavkirke
(Danmark), sten (Danmark), tak (Danmark),
tegl (alment og Danmark, med Hugo Johann
sen), lydpotte
Kirsten Bredahl

TIDLIGE SJÆLLANDSKE OG
LOLLAND-FALSTERSKE VESTTÅRNE
At Fjenneslev kirkes to tårne skulle være opsat i
anledning af Absalons og Esbem Snares fødsel,
véd sagnet at fortælle, og Oehlenschlägers
skønne digt »De tvende kirketårne« har ud
bredt det over hele landet. Fjenneslev kirke
blev folkeeje, og tårnene, som var »faldet i
grus«, genopførtes med heldig hånd. Også
Tveje Merløses autentiske og fantasifulde tvil
lingtårne er velkendte i en større almenhed.
Begge kirker påkaldte sig tidligt historikeres og
bygningsarkæologers opmærksomhed.
De hundredvis af kirketårne, som ellers ses
ud over landet, er vel for de fleste blot et no
genlunde ensartet, fast tilbehør, som forventes
med deres klokker at stå vagt ved kirkens vest
ende. De tilføjedes i stort tal mod slutningen af
middelalderen. En del af dem går dog helt til
bage til kirkens opførelse eller er tilføjede ret
kort efter. Beskæftiger man sig nøjere med
dem, viser de sig at have været langt mere for
skelligartet i deres udformning, end man umid
delbart får indtryk af.
Det er disse bygningsværker, det følgende
handler om. Det skal påvises, hvor de findes,
hvordan de oprindelig kan have set ud, når de som ofte - er ombyggede eller næsten ødelagte.
De skal søges samlede i grupper med visse fæl
lestræk. Dette sidste har været vanskeligt og
måske ikke særlig givende, fordi de trods lig
hedspunkter fremviser mange indbyrdes for
skelligheder. Endelig vil der blive antydet nog
le forklaringer på deres funktioner, som var
helt andre, end man almindeligvis forestiller
sig.
Oversigten begrænser sig til Sjælland og øer
ne syd for. Begrænsningen er forsvarlig, da tår
nene her synes karakteriseret af et vist fælles

præg, forskelligt fra Skåne og Bornholm på
den ene side, Fyn-Jylland på den anden - så vidt
man ved. Fyn og store dele afJylland, og til en
vis grad Skåne, er endnu langt fra så vel under
søgt, hvad tårnene angår, som Sjælland og Lolland-Falster, hvor Danmarks Kirker har arbej
det, og hvis beskrivelser ligger til grund for de
følgende overvejelser.1
Skønt de middelalderlige danske kirkebyg
ninger i over hundrede år er undersøgt og stu
deret indgående, forbliver dateringsspørgsmå
let stadig vanskeligt at besvare. Med enkelte
undtagelser står man usikkert over for opførel
sestidspunktet for de enkelte bygningsafsnit.
Det tør imidlertid forventes, at der takket være
den dendrokronologiske dateringsmetode i lø
bet af få år vil blive trukket nogle sikre hovedli
nier gennem den hidtil så vanskeligt håndter
lige kronologi, og det vil vel så også blive mu
ligt at kontrollere, hvor berettiget det har været
at lægge bygningstekniske detailler og stilisti
ske kriterier til grund for dateringer, således
som man hidtil næsten udelukkende har været
henvist til. Før dendrokronologien imidlertid
rigtig kan udnyttes, forestår et stort arbejde,
ikke uden faldgruber, og det forekommer der
for, i betragtning af de stadig usikre dateringer,
hensigtsmæssigt fortsat at karakterisere byg
ningerne med de kendte stilbetegnelser.
De romanske stenkirker fremviser så stor
ensartethed i plan og udførelse, at man underti
den kan undre sig over, at der slet ikke fore
kommer eksempler på bygninger, som er fuld
kommen ens, en slags standardløsning (jfr.
endvidere s. 44£). Man kunne forestille sig, at
det ville være en lettelse i byggeriet, at en ræk
ke mål og proportioner var ens for kirker, hvis
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byggemateriale var det samme, og hvis størrel
seskrav stort set svarede til hverandre. Det er
imidlertid ikke tilfældet. Flere forhold kan da
også have talt herimod, for eksempel tilstede
værelsen af en ældre trækirke, som delvis har
måttet respekteres under byggeriet, der i øvrigt
kan have været så langtrukkent, at det var van
skeligt at holde fast ved en oprindelig plan.
Små indbyrdes forskelligheder er da fremkom
met ganske naturligt. Ensartetheden er dog
fremtrædende: Kor med eller uden apsis og i
enkelte tilfælde med »præstedør«, bredere og
længere skib med portaler i hver side. I skibets
vestende forekommer imidlertid større variati
oner. Langt den overvejende del af de roman
ske kirker var blot afsluttet med en gavl, men
nogle har som nævnt fra begyndelsen eller for
holdsvis kort tid efter skibets færdiggørelse ßet
tåmanlæg, som fremviser påfaldende forskel
ligartet udformning. Flere løsninger har åben
bart været mulige her end i kirkens østende.
Det kan sikkert i almindelighed fastslås, at de
kirkelige ceremonier og Eturgien har fastlåst
østendens arkitektur. Vestpartiet derimod vend
te ud mod verden. »I kirketårnene mødes kir
kelige og verdslige formål« (Beckett).2
De tidlige tåmanlægs bevaringstilstand er i
almindelighed slet sammenlignet med kirke
bygningernes øvrige dele. Apsider, kor og ski
be står endnu talrigt og ofte særdeles velbe
holdne. Medens kun 30 af 85 nogenlunde sik
kert erkendte tåmanlæg på Sjælland og Lolland
kan siges at være bevarede, er 30 så stærkt re
ducerede, at væsentlige detailler er gået tabt, og
endelig kan der om 25 blot siges, at der måske

har været et eller andet vestanlæg. Et ukendt
antal tårne er forsvundet ved senere vestudvi
delser af skibet; sammenstyrtninger har ikke
været ualmindelige.3 Der må selvsagt i disse
høje, ofte forbavsende høje, konstruktioner ha
ve været statiske problemer. Særlig udtalt har
dette været i forbindelse med de komplicerede
arkade- eller galleriindretninger, men også op
hængningen af store kirkeklokker kan have
svækket tårne, som slet ikke var bygget til det
te formål.
De mange vestudvidelser frembyder nok den
største hindring for at få et almindeligt indtryk
af tidlige tåmanlægs udbredelse. Kun undersø
gelser under gulvet vil kunne afsløre deres
eventuelle tilstedeværelse. Noget bedre stiller
det sig, når et senere tårn efterfulgte det gamle,
som tit efterlod sig spor på skibets vestgavl,
eller delvis indgik i det senere tårn.
En gennemgang af materialet vil næppe æn
dre de allerede eksisterende, dog ret usikre fo
restillinger om tårnenes mening og brug. Det
fornemmes, at deres forskelligartethed dog
først og fremmest udtrykker en graduering i
udformningen af kirkepatronens eller stifte
rens, ofte den lokale stormands, særlige plads i
kirken, herskabsstolen. Dennes mindst prangen
de skikkelse giver sig slet ikke til kende ved
nogen form for tårn, men blot som en forhøjet
bænk eller et podium i skibets vestende. Mest
monumentalt ytrer den sig i domkirkemes op
højede plads over forhallen i vest, i det ydre
markeret af flankerende tårne.
Hvordan og af hvem - når det ikke som vel i
domkirkeme Egefrem drejede sig om selve

Fig. 1. Kort over de i teksten omtalte stednavne på Sjælland og Lolland, ordnet alfabetisk: Alslev 64, Anisse 5,
Asminderød 7, Blistrup 2, Butterup 26, Eggeslevmagle 68, Eskildsø 23, Finderup 49, Fløng 36, Frøslev 65,
Gadstrup 46, Ganløse 17, Gerlev 16, Godsted 83, Gørlev 55, Halsted 80, Hammer 73, Havrebjerg 50, Herfølge
53, Herlufmagle 60, Herredskirke 79, Herstedvester 29, Himmelev 35, Holme-Olstrup 71, Høve 69, Højby 8,
Hårlev 57, Ishøj 40, Jørlunde 15, Kalundborg 30, Karise 62, Kettinge 85, Kirkerup 24, Kirke Fjenneslev 51,
Kirke Hyllinge 28, Kirke Såby 38, Kundby 74, Ledøje 25, Lyderslev 67, Magleby 78, Måløv 20, Nørre Herlev
9, Nørre Jernløse 32, Ramløse 4, Ringsted 52, Roskilde 39, Ryde 81, Skamstrup 43, Skelby 59, Slagelse 54,
Slangerup 12, Sludstrup 56, Sigerslevvester 10, Snesere 72, Soderup 45, Spjellerup 66, Stege 77, Stenløse 19,
Stenlille 48, Store Tåstrup 47, Svallerup 42, Sønder Asmindrup 34, Sønder Dalby 61, Sønder Jemløse 33,
Søborg 1, Tirsted 82, Toreby 84, Torup 6, Tveje Merløse 27, Tårnby 41, Tåstrup 37, Ubby 21, Udby 75,
Ugerløse 44, Uggeløse 13, Uvelse 11, Vallekilde 22, Vallensved 70, Varpelev 58, Vejby 3, Vig 14, Viskinge 31,
Vordingborg Slot 76, Ølstykke 18, Øster Egede 63. - Map with place-names mentioned in the text arranged in
alphabetical order.
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kongen - disse herskabsstole brugtes, skal dog
ikke nøjere forsøges afhandlet her; men det er
imidlertid først og fremmest ud fra forestillin
gen om vesttårne og i videre forstand »vestan
læg« som ramme om en eller anden form for
herskabsstol, at materialet i det følgende an
skues, selvom det kan forekomme vanskeligt
overalt, hvor der er tale om tidlige vesttåme, at
opretholde denne forestilling konsekvent.
Tårnrummet som gravplads for magtfulde i
samfundet, der havde indtaget pladserne i her
skabsstolen, dets eventuelle anvendelse som
plads for døbefonten samt tårnets funktion i
forbindelse med kirkeklokkerne vil også blive
omtalt.

At disse herskabsstole »på gulvet« ikke blot be
høvede at sætte sig spor i et beskedent arran
gement af murede bænke på en forholdsvis
snæver plads mellem portaler og vestgavl som i
Blistrup,4 Butterup,5 Højby, Vig6 og måske Is
høj,7 kunne iagttagelser i Soderup8 kirke tyde
på. Her synes dispositionen af skibets arkitek
tur på forhånd at have taget hensyn til et po
dium, der hævede sig over det øvrige gulv i
kirken; portalerne sidder så forholdsvis langt
mod øst, at der mellem disse og vestgavlen af
gives passende plads til dette, hvis forkant for
løb tværs over skibet ud for portalernes vest
vanger. Endda et vindue blev der plads til vest
for dørene. Tilsvarende placering af portaler og
vinduer findes adskillige steder, men endnu
ved man kun lidt om, hvad der var bestem
mende for kirkernes oprindelige indretning og
om forholdet mellem indretningen og portaler
nes anbringelse. Der kan i denne forbindelse
være grund til at fremdrage Skelby kirke.9 For
udsætningen for den stort anlagte, fornemme
frådstensbygning ved bredden af Susåen, godt
oppe i det frugtbare Sjælland, kunne tænkes i
middelalderen at have været et landsbysamfund
af større betydning, end forholdene nu lader
ane. Kirkens portaler sidder ikke mindre end
8,50 m fra vestgavlen, næsten midt på skibets
langmure, og - hvad der er bemærkelsesvær
digt - skibet har bevaret en oprindelig vestpor
tal midt i gavlen. Hidtil er der på Sjælland kun

fundet spor af en Egnende i Højby. Sådanne
portaler var imidlertid så udsatte for fuldstæn
dig tihntetgørelse, at man ingen sinde kan få en
ide om denne arkitekturdetailles hyppighed. I
sammenhæng med opfattelsen af skibets vest
ende som særiigt forbeholdt kirkens patron er
en vestdør selvsagt interessant; den kan næsten
kun forstås som en del af »stormandsudstyret«,
og det gælder også i de romanske tårne, hvad
enten disse er samtidige med skibet eller tilfø
jede (fig. 2). For de sidstes vedkommende har
det i intet tilfælde kunnet afgøres, om vestgav
len i forvejen havde portal, eller om tårnets op
førelse foranledigede, at kirken fik endnu en
indgang. Der er dog een celeber undtagelse,
nemhg Fjenneslev,10 hvis tårnparti indsattes i et
ældre skib, som ikke havde og ikke fik vestdør.
Højest i gradueringen og mest monumentalt
udformedes herskabsstolen som nævnt i dom
kirkerne og nogle af de tidEge bykirker, hvor
den var indrettet som et galleri på en over por
talen og forhallen i vest ophøjet plads med en
arkade eller søjledelte åbninger vendt mod kir
kerummet og højalteret, og i den udvendige
arkitektur flankeret af to tårne eller med mid
terpartiet rejsende sig som eet kraftigt tårn med
eller uden sidetåme, altsammen velkendt fra
udlandet, her kun eksisterende som teoretiske
produkter af arkæologiske undersøgelser. Men
hertil slutter sig en række helt eller delvis beva
rede tvillingtåmede landsby kirker. Denne eksklu
sive gruppe af »gallerikirker« er behandlet sam
let 1935 af C. G. Schultz i hans klassiske afhandhng: Bidrag til de danske TviUingtaames
Udviklingshistorie,11 og behandhngen skal
ikke uddybes her. Der er senere erkendt endnu
nogle kirker i denne gruppe, som Schultz ikke
kunne have kendskab til, men det må tilføjes,
at for de fleste af disse tillader bevaringsforhol
dene ingen sikre slutninger, hverken hvad an
går totåmetheden eller spørgsmålet om tribune
eller herskabsgalleri. To af dem kan dog uden
skrupler henføres til den totåmede gruppe.
En undersøgelse 1971 af fundamenterne til
den formendig af Svend Nordmand allerede i
1000-tallet opførte S. Mikkels kirke i Slagelse
afslørede en sandsynligvis treskibet, katedral-
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Fig. 2. Herfølge kirke. Portal i tårnets vestmur (s. 16). HS fot. 1983. - Herfølge Church. Door in the west wall of
the tower.

agtig plan med et tilsvarende tredelt og totårnet
vestparti ikke uden slægtskab med den samti
dige, nu forsvundne domkirke i Roskilde, som
havde samme bygherre.12
Om end flere detailler er uafklarede, står det
fast, at det romanske vestparti, der i Kundby
indsattes i skibets vestende, havde to tårne.13
Noget galleri har der aldrig været, og går man
ud fra ideen om stormandssædet i skibets vest
ende, virker hele anlægget som en i det ydre
synlig, ja, takket være kirkens beliggenhed, en
altdominerende manifestation Ege over den
plads, som på gulvet langs vestgavlen i kun
1,50 m’s bredde må tænkes afsat til herskabs
stolen; bredden svarer til Fjenneslev, hvor an
læggets standard i øvrigt er betragtehgt højere.
Følgende kirker kan med større eller mindre
sikkerhed siges at have haft brede vesttårne, men
om de på skånsk vis er forblevet en samlet byg
ningsmasse til toppen eller efter særiig sjæl
landsk tilbøj eEghed har delt sig i to, er umuligt

at afgøre. Det drejer sig om Tårnby, Gadstrup,
Snesere, Sønder Asmindrup, Granløse, Uggerløse og Halsted.14
Vestanlægget i Tårnby er jævngammelt med
skibet og har utvivlsomt haft herskabsstol i et
galleri, belyst gennem rundvinduer i nord og
syd, og båret af to piller eller søjler. Der har
ikke været vestportal, hvad umuliggøres af en
muret trappe svarende til Fjenneslev, som hele
anlægget har mindelser om. Dog er grundpla
nen ikke, som i Fjenneslev, ideel for to kvadra
tiske tårne.15 Har der været to tårne, må disse
have haft betydehg større udstrækning i øst
vest end i nord-syd, nogenlunde svarende til
Magleby.16
Om vestpartierne i de følgende seks kirker
var tvillingdelte, kan ikke afgøres. Grundpla
nen i Sneseres formodede tårnparti,17 svarende
til Stege og Hårlev, nemlig to kvadrater, kunne
tillade to næsten kvadratiske tårne. Anlægget er
i øvrigt interessant ved at være en kvadratisk
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vestforlængelse, i hvis vestende den formo
dentlig tåmbærende arkademur er anbragt, og
ved at have haft vestportal.
Vestpartieme i Sønder Asmindrup og Gran
løse opførtes i ét med skibet, hvis portaler lige
som i Kirke Såby18 sidder umiddelbart op til de
nu forsvundne arkademure, vel et fingerpeg
om gallerier. Den førstnævntes vides at have
haft to bueåbninger; ellers kan ingen detailler,
end ikke anlæggets grundplan, erkendes. I den
sidstnævnte kirke kan planen indskrives i to
kvadrater.
Det forekommer rimeligt at tænke sig, at
den 1878 nedrevne, særdeles forfinede Uger
løse kirke har haft tvillingtårne. Grundplanen
synes også her at have udgjort to kvadrater.
Sporene af et vesttåm er i Halsted kirkes
murværk yderst beskedne, men det virker
overbevisende, at den kongelige patron for
denne betydningsfulde og tidlige lollandske
kirke fra begyndelsen har ønsket den udstyret
på kongelig vis, formodentlig med dobbelttåm
og galleri. Kirken har den vest for Øresund så
sjældent
forekommende
»hammerplan«19
(tårnpartiet rager uden for skibets langmure,
jfr. Kirke Såby og Hårlev20). At den kan have
haft et vestanlæg af en helt anden beskaffenhed,
svarende til den umiddelbart herefter omtalte
gruppe, kan dog ikke helt udelukkes, jfr. særlig
Ryde kirke.21
Det til skibet føjede brede vestparti i Gadstrup har ikke bevaret arkitektoniske detailler.22
En lille gruppe udgøres af vestanlæg, hvis mid
terparti skyder sig op som et kraftigt, domine
rende, kvadratisk tårn flankeret af smallere »si
deskibe«, hvis pulttage flugter med skibets
(Vrigsted, Vejle amt) eller rager Edt op over
dette (Hee, Ringkøbing amt), altsammen vel
kendt i samtidig europæisk kirkearkitektur.23
Hvis planen af den desværre yderst fragmenta
risk bevarede klosterkirke i Slangerup står til
troende,24 må denne utvivlsomt have haft et
sådant tårn, der i det ydre monumentalt repro
ducerer skibets tredehng. Måske tør man se
den indtagende lille Uvelse kirkes vestparti
som inspireret af Slangerupkirken.25 De to ste
der Egger tæt op ad hinanden, og Slangerups

tårn må endnu have stået ved magt, da bygge
riet i Uvelse sattes i værk. Den søjledelte arka
demur mellem skib og tårn kunne med sine tre
buer netop så udmærket være inspireret af et
anlæg med tre skibe; det er stor arkitektur måske netop Edt for stor til den liUe enskibede
kirke, men arkademuren har dog spiUet ganske
smukt op til triumfmuren med dens sidealter
nicher.
Det er troEgt, at også bykirken i Søborg, der
som Uvelse tilhører den fornemme nordsjæl
landske teglstensarkitektur, og som havde tre
delt arkademur, prydedes med et sådant tårn
og ikke med tvillingtårne, som man eUers viUe
have givet en høj prioritering, hvis kun grund
planen var kendt.26
At endeEg Ryde kirke slutter sig til denne
tåmgruppe er utvivlsomt. Så meget af mur
værket er her i behold, at man får en klar for
nemmelse af dette miniaturetårnanlæg, hvis si
derum kun var ca. 40 cm brede. I arkademuren
ind til skibet blev der kun plads til to åbninger.
Derimod var der, i modsætning til Uvelse,
vistnok en vestportal. Tårnpartiet med sin ka
rakteristiske »hammerplan« kunne eventuelt
være inspireret fra det nærEggende Halsted.27
De brede, udelte tårne blev aldrig almindeEge
vest for Øresund.28 Tirsted29 bærer både beva
ringsmæssigt og arkitektonisk prisen. Tårnpar
tiet opførtes her samtidigt med kirken til et
storartet hele. Med kendskab til Stege30 og
Magleby kan man få det indtryk, at det er en
tilfældighed, at tårnet ikke blev tvillingdelt for
det øverste stokværks vedkommende. I øvrigt
er anlægget vel det eneste som i fuldkommen
hed tåler sammenEgning med Tveje Merløse
og Fjenneslev, omend det er Edt enklere udfor
met med kun to arkader ind til kirken såvel i
nederste overhvælvede stokværk som i det
rummeEge herskabsgaUeri, det mest komfor
table af aUe bevarede gaUerier, der nås ad en
vindeltrappe i nordvesthjørnets murværk. Pil
len, som bærer arkadebuerne, står forskudt 70
cm syd for midteraksen - forholdet gentages i
gaUerietagen - en uforklarEg uregelmæssighed
i den eEers så perfekte kirke, og et enestående
træk sammenEgnet med andre to- eUer flerdelte
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Fig. 3. Lyderslev kirkes brede, romanske tårn, set fra sydvest. Ved vestsidens glamhuller anes små rudestillede
muråbninger. Stræbepillen i forgrunden tilføjedes 1616. M. Mackeprang fot. 1919. - The broad Romanesque
tower of Lyderslev Church seen from the south-west. Small lozenge-shaped openings are faintly discernible by the belfry
lights on the west side. The buttress in the foreground dates from 1616.
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Fig. 4. Hammer kirkes romanske kampestenstårn, set fra sydvest. Hugo Matthiessen fot. 1911. - Hammer
Church. The Romanesque stone tower seen from the south-west.

arkademure, som uanset principperne for deres
udførelse altid er strengt symmetriske om kir
kens akse. At trappen forekommer i det bre
dere fag er ikke en ganske tilfredsstillende for
klaring. Der er ingen portal i tårnet.
Af brede tårne står iøvrigt kun tre tilbage,
nemlig Nørre Herlev, Himmelev og Lyders
lev31 (fig. 3), alle med ens proportionerede

grundplaner (1.55), trælofter, men uden trap
peanlæg i murene og uden herskabs gallerier.
Lyderslevs tårn hører til det samlede kirkean
læg, mens Himmelevs og Nørre Herlevs er til
føjelser, det sidste endda opført over vestenden
på en forlængelse af skibet. Himmelevs tårn har
vestportal, Nørre Herlevs vestforlængelse hav
de allerede på forhånd en, i Lyderslev er der
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ingen. I' den sidstnævnte vidés intét om tårnbu
en, i Himmelev er den enkel, i Nørre Herlev
dobbelt. Ølstykkes 1867 nedrevne tårn tilhørte
også gruppen.32 Det kan, kirkens lidenhed ta
get i betragtning, ikke have haft galleri, men
måske vestportal. Det har udmærket sig ved
den fint hugne granitsokkel (fig. 13). Ved vest
gavlen af S. Ib i Roskilde stod et formodentlig
bredt, senromansk tårn med hvælving, men
uden galleriindretning og vistnok uden trappe i
murværket; mere vides ikke om det.33
Langt den største udbredelse fik tårne med
kvadratisk grundplan (her kaldet »kvadratiske
tårne«), nemlig 50 af de 85, som med rimelig
sikkerhed tør betegnes som romanske eller sen
romanske. Af de 50 er 20 samtidige med skibet
(et par blev dog aldrig udført efter planen), så
ledes at forstå, at murværket i skib og tårn er
homogent, mens de resterende 30 senere føje
des til kirken med den konsekvens, at der i
skibets vestgavl uden undtagelse foretoges gennembrydning for tårnbuen.
Kun godt Vs af de kvadratiske tårne holder
skibets bredde, de øvrige er smallere. Disse
sidstnævnte synes ikke umiddelbart velegnede
for indretning af herskabsgallerier, hvad også
sjældent forekommer; dog er der eksempler,
berømtest det velbevarede Vallensvedtåm med
sine to galleriglugger og det kapellignende rum
bagved.34 Også det i samme egn beliggende
Eggeslevmagle,35 samt Sæby36 ved Tissø har
haft herskabsetage, henholdsvis med tre og to
rundbuede glugger til skibet, men i øvrigt er
disse tårne forsvundne. Et påfaldende højt an
bragt, oprindeligt vindue i Kettinges tårn tyder
på, at også dette havde galleri.37
En særstilling blandt galleritåmene - som på
andre måder - indtager Vejby.38 En arkadevæg
med dobbeltbue til tårnrummet og med to åb
ninger i galleriet forekommer trods de svage
spor at være en overbevisende rigtig rekon
struktion, men det er nok et spørgsmål, om der
nogensinde rejste sig et egentligt tårn over
vestpartiet. Dettes betragtelige størrelse,
8,20x 7,40 m, og de kun 75 cm tykke mure i
galleristokværket taler for, at det kun har hævet
sig ubetydeligt over skibets tag; det adskiller
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Fig. 5. Snit gennem Hammer kirkes tårn, set mod
skibets vestgavl. I dennes nordside ses over den
senere indsatte hvælving - og under kirkens oprin
delige træloft - en nu tilmuret, foreløbig uforklarlig
gennembrydning. 1:150. Målt og tegnet 1980 af Hej.
- Cross-section of the tower of Hammer Church, looking
towards the west gable of the nave. An opening, now
walled up, in the north side of the latter (above the later
vault and beneath the original wooden ceiling) is so far
inexplicable.
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sig helt fra tidens andre tårne med deres bastan
te, ofte dobbelt så tykke mure.
Hvis der har været et tårn på Svend Nord
mands Ringstedkirke, var det jævnbredt med
skibet, og man kan meget vel tænke sig det
udstyret med galleri.39
Der er i øvrigt næppe grund til at skelne mel
lem de få tårne, som har skibets bredde, nemlig
Asminderød, Blistrup, Ramløse, Torup,
Eskildsø40 og Ubby41 - for de to sidstnævnte
må særlige forhold tages i betragtning - og de
ialt 35 smallere. Bortset fra Vallensved, Eggeslevmagle, Sæby og Ubby blev ingen af dem
udstyret med herskabsgalleri, men en vis grup
pedeling falder i øjnene på anden vis. De nord
sjællandske Vejby, Torup og Ramløse Egner,
bortset fra at de alle har skibets bredde, hver
andre en hel del. Man kunne tænke sig, at Vej
by med sin fornemme dobbeltarkade havde in
spireret den tilsvarende arkitektur i Torup, der
atter på anden vis: portal i sydsiden samt tårntrappearrangementet, havde præget den mere
beskedne Ramløse, som dog næppe nogensin
de prydede sig med en vidtløftig arkademur.
Ret beset bør Nørre Herlevs vestforlængelse
også medtages her. Dens portal er næsten mage
til Torups. Man må forestille sig et herskabssæ
de, som Edt senere overbyggedes med det så
prydeEge tårn.
En ganske markant undergruppe udgør en
række kirker i VestsjæUand, hvor tårnene er oprindeEge, ofte med beskedent areal; de fleste er
gået tabt, men har efterladt fortanding i skibets
vestgavl. Det drejer sig om Nørre Jemløse,
Sønder Jernløse, StenliUe, Sæby,42 Finderup
(fig. 14), Gørlev (fig. 7), SvaUerup samt Hav
rebjerg,43 som aldrig kom til udførelse i sin
planlagte skikkelse. Hertil slutter sig de før
nævnte Eggeslevmagle og Vaflens ved,44 samt
Herlufmagle og de mere spredt behggende
Spjellerup, Øster Egede og Gerlev.45 Nebbelunde,46 som ikke kom til udførelse, og det re
lativt sene Karise47 tilhører principielt gruppen.
Havrebjerg og Nebbelunde er instruktive ek
sempler på det etapevise kirkebyggeri. En af
brydelse førte i disse tilfælde til opgivelse af
tårnet. Finderup illustrerer derimod interes

sant, hvorledes skib og tårn er opført som et
hele; takket være et system af ankerbjælker
kunne der i dette tilfælde ikke gøres ophold
mellem bygningen af skib og tårn.
Visse af de romanske tårne har et meget be
skedent grundareal. Anisse måler således ind
vendig 3,60x3,20 m,48 Øster Egede 3x3 m,
Sønder Dalby 2,60(?)x2,60 m49 og Gørlev
(fig. 6) kun 1,80x1,80 m.50 Blandt de kvadrati
ske, senere tilføjede tårne tælles nogle af de
mest imponerende romanske eller senroman
ske bygningsværker, nemflg kæmperne i Her
følge, Holme-Olstrup, Hammer51 (fig. 4 og 5)
og Jørlunde,52 de senromanske tårne i Søborg
og Toreby,53 samt de Edt mindre i Fløng, Sten
løse (jfr. fig. 8), Store Tåstrup og Herredskir
ke.54 Nært beslægtet med Vallensved, for så
vidt proportioner og trappearrangementet i
murtykkelsen angår, er Høve,55 men den
mangler galleri. Bevaringsforholdene tillader
ikke en nøjere karakteristik af Asminderød og hvad der er særflg beklageEgt - af Uggeløse,
hvor det forsvundne tårn synes at have indgået
i en usædvanEg og kultiveret senromansk »mo
dernisering« af kirken.
Lidt uden for det almindelige mønster falder
Kirkerups vestforlængelse,56 som med sine 1,75
m tykke mure - mod skibets kun 0,80 m - må
opfattes som underdelen til et tårn, hvis eneste
bevarede detaille er det store rundbuede kridt
stensvindue i sydmuren, mod sædvane stærkt
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Fig. 6. Gørlev kirke. Plan af det romanske tårns
grundsten. 1:300. Målt af HS 1964, tegnet af Torben
Hjelm 1983. - Gørlev Church. Plan of the ground-sill of
the Romanesque tower.
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Fig. 7. Gørlev kirke.
Skibets vestgavl med
spor af det oprindelige
tårns nordmur til ven
stre og det østvendte
glamhul foroven (s. 22,
33). HS fot. 1983. - Gør
lev Church. The west gab
le of the nave with traces of
the original tower's north
wall to the left, and above
the belfry light facing east.

forskudt mod vest. Usædvanlig er endvidere
grundplanens afvigelse fra kvadratet. Den er
rektangulær, vel at mærke med størst udstræk
ning i kirkens længderetning, således at tårn
rummets bredde forholder sig til længde som
1:1.40. En parallel hertil fremviser tårnet i
Nødager, Randers amt.57
Det store, smukt bevarede tårn i Toreby er
som det ovennævnte rektangulært, dog mindre
påfaldende. På anden vis falder det imidlertid
uden for normerne. Det har oprindelig portal i
vest. Til kirkerummet er der nu en dør, hvis
alder ikke kendes; egentlig tårnbue har aldrig

Kirkens bygning og brug

eksisteret. Ved sin stokværksinddeling med
trælofter, sit trappehus stående inde i det nord
vestre hjørne med døre ud til hver af etagerne,
og med sin afsondrethed fra kirken, virker tår
net verdsligt, næsten pakhusagtigt; om det kan
have haft en eller anden praktisk funktion i
sammenhæng med det valfartsliv, som i mid
delalderen rørte sig omkring kirken, og som
den utvivlsomt skylder sin påfaldende størrel
se, far stå hen.58
Det stærkt ruinerede, til skibets vestgavl fø
jede frådstenståm på Eskildsø røber udsøgt
håndværksmæssig kvalitet. En portal i vest gav
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adgang til det hvælvede tåmrum, som oprinde
lig ikke stod i forbindelse med kirken, senere
kun gennem en smal dør sydligt i skibets vest
gavl. Kirken var imidlertid knyttet til et klo
ster, og dens arkitektur illustrerer næppe al
mengyldige træk. Hvis det står til troende, at
abbed Vilhelm o. 1175 flyttede klosteret til
Tjæreby, kan man vanskeligt tænke sig tårnet
opført efter denne tid, men må snarere se det
som et vidnesbyrd om hans reformbestræbelser
umiddelbart før flytningen.
Aparte ved sin grundplan er Udby kirkes ro
manske vestforlængelse,59 hvis sydmur på sæd
vanlig vis flugter med skibets, mens nordmu
ren er rykket 1,40 m ind, så forlængelsen er
smallere og står forskudt mod syd for kirkens
længdeakse. Om der har været planlagt et tårn,
ßr stå hen; det ville ikke gøre placeringen min
dre påfaldende. Forlængelsen fik i vest en lidt
skæv gavltrekant, som er oprindelig, og hvis
toppunkt flugter med rygningen af skibets tag,
som man altså har »trukket hen over« forlæn
gelsen. Til disse ejendommeligheder slutter sig
placeringen af en portal i forlængelsens nord
mur. Man må herefter gå ud fra, at der ikke har
været nogen i dens vestgavl, hvor i øvrigt in
gen terrainmæssige forhold synes at kunne ha
ve lagt sig hindrende i vejen for dens placering.
Det forekommer ofte i forbindelse med en
vestudvidelse af skibet, at portalerne flyttes
vestpå, almindeligvis begge to. Hvornår Udbys oprindelige nordportal tilmuredes, er ube
kendt. Kunne det fastslås at være sket samtidig
med forlængelsen og etableringen af den nye
indgang, måtte man vel acceptere den som en
»almindelig« vestudvidelse. Hvis den gamle
norddør fortsat var forblevet i brug, kan man
næppe se bort fra, at tilbygningen har tjent
samme aristokratiske formål som tårnene: stormandsfamiEens plads og gravsted.
Endnu mere afvigende fra normerne og van
skelig at forklare tilfredsstillende er Frøslev kir
kes vestforlængelse, bredere og højere end ski
bet med spor af et oprindeligt, næsten fladt
tag.60 Der skal ikke i denne sammenhæng for
søges nogen tolkning af dette mærkelige arkitekturmindesmærke, som synes at skulle ses i

lyset af anden ejendommelig stevnsk kirkearki
tektur: Store Heddinge,61 Karise og måske Lille
Heddinge.62
Trods sine fem romanske tårne falder Ka
lundborg kirke ved sin særprægethed uden for
emnet.
Om nogle af de arkitektoniske forhold kan
sammenfattende oplyses følgende, idet man må
have for øje, at den ofte fragmentariske til
stand, hvori så mange af tårnene er overleveret,
umuliggør enhver tanke om at drage statistiske
slutninger. Kun nogle tendenser kan udledes.
Så forskellige end tårnene er udformede i
plan og opbygning, taler de dog i detailler med
et ganske distinkt arkitektonisk formsprog,
måske nok med en lavere stemmeføring end i
Skåne, som de trods forskelligheder er nærmest
beslægtede med (der foreEgger desværre ikke
nogen oversigt over de tidEge kvadratiske tår
ne i Skåne), og end i Jylland, hvor vestpartier
som f.eks. Hee, Bajstrup og Nørre Tranders
langt overgår de sjællandske, som de i øvrigt på
mange måder er vidt forskeUige fra.
En særstilling, også hvad udformning af de
tailler angår, indtager Tveje Merløse, som vel
i skaren af tårnanlæg må tælles blandt geronteme: måske er det Egefrem det ældste - og
paradoksalt nok samtidig det bedst bevarede. Tabet af Kirke Hyllinge63 og Kirke Såby føles i
denne sammenhæng særEg beklageEgt.
Murede trapper, hyppigt i murtykkelsen, dog
som fritrapper i Tveje Merløse og Fjenneslev,
som vindeltrapper i Søborg, Frøslev, Tirsted
og Toreby, forekommer i 16 tilfælde, og der
har uden undtagelse oprindeEg kun været ad
gang til trapperne inde fra tåmrummet. I Kle
mensker på Bornholm64 og i nogle skånske kir
ker, f.eks. Simris,65 er der eksempler på trapper
med adgang udefra. Dette forhold kan give an
ledning til et par ord om det forsvarsmæssige
element, som har været anført i forbindelse
med nogle af de romanske tårne.66 At disse som
enhver kirkebygning af sten har kunnet yde et
passivt forsvar, er klart, men der er i intet tårn
truffet særEge anstalter af forsvarsmæssig art.
For Kalundborgs vedkommende er spørgsmå
let forlængst afvist med velgørende fornuft af
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Løffler og Mackeprang,67 men endnu i Dan
marks Kirker tillægger man tårnet i Vallens
ved forsvarsegenskaber i form af et galleri, som
i trængselstider kunne udlægges på bjælker,
hvis huller - i hjørnerne radiært stillede - endnu
ses ved den gamle etageadskillelse mellem tre
die og fjerde stokværk. Det nederste østre
glamhul fører Ege ud til dette formodede gal
leri. Der er dog ingen grund til at tillægge bjælkehulleme her anden betydning end talløse til
svarende rundt om i kirketårnene: de har under
opførelsen båret den øverste del af stilladset. At
glamhullet sidder bekvemt i forhold hertil, kan
kun under byggearbejdet have lettet håndvær
kerne adgangen.
Oftest træffes de murede trapper i forbindelse
med en oprindeEg overhvælvning af tårnrum
met, men forekommer også sammen med træ
lofter, således det ældre Søborg, Ramløse, Torup og Sønder og Nørre Jemløse, mens på den
anden side tårne med oprindeEg hvælving, så
som Eskildsø, Varpelev,68 Ubby69 og formodentEg Stenløse70 ikke ses at have haft sådanne
trapper. I Varpelev førte fra først af en stige
eUer trappe til et hul i hvælvingens sydøsthjørne; senere i middelalderen tilføjedes et trap
pehus på nordsiden. I Stenløse og Ubby er man
sikkert altid kommet op gennem et hul over
hvælvingen i tårnets nordside. Hvad man i øv
rigt havde at udrette oppe i tårnene fortaber sig
i uvished. Hvis der hang klokker, blev de gi
vetvis trukket nede fra tåmrummet. Kun til
vedEgeholdelse krævedes adgang, med mindre
de øvre stokværk tjente magasinformål.71
Hvad lofter over tåmrummene i øvrigt angår,
fordeler oprindelige hvælvinger sig EgeEgt
med trælofter, men kun i omkring halvdelen af
de påviste tårne kan afdækningens karakter be
stemmes. GaUerietager kan bæres såvel af
hvælvinger (Tveje Merløse, Fjenneslev, Val
lensved, Tirs ted) som af en bjælkekonstruktion
(Vejby, Ubby(?)), men har uden undtagelse
træloft. I Skåne ses f.eks. Vä at have hvælving
over gaUerikapeUet, og der gives både i Skåne
og på Bornholm adskilEge eksempler på hvæl
vinger i tårnenes øvre stokværk.
Murene har en tendens til at fortsætte uden
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Fig. 8. Stenløse kirke. Det slanke, romanske munkestenståm, set fra nordvest. I højde med urskiven et
sæt vinduer svarende til de nedre. Små rudestillede
muråbninger bemærkes over glamhulleme. Gavle
og trappehus nyere. HS fot. 1962. - Stenløse Church.
Narrow Romanesque tower of brick, seen from the north
west. Level with the dial of the clock can be seen windows
corresponding to the lower ones. Above the belfry lights
are small lozenge-shaped openings. The gable and turret
stair are later.

større reduktion af tykkelsen op gennem hele
tårnet, særEg karakteristisk for de kvadratiske,
f.eks. Vallensved, Nørre Jernløse, Store Tå
strup, Holme-Olstrup, Hammer og fremfor alt
Stenløse, hvor murene holder nøjagtig samme
mål fra fod til top. EtageadskiUelsemes bjælker
blev indlagt i murhuller, efterhånden som byg
geriet skred frem, undertiden på en midt i mur
livet indmuret rem (forankringstømmer).72
Havde tårnrummet træloft, lå bjælkerne som
rimeEgt var i nord-syd og skiftede vistnok
konsekvent retning i lofterne derover. Særdeles
karakteristisk er ganske svage murafsatser, 8-
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12 cm ud for hvert loft i de med bjælken paral
lelle vægge. Her kunne etageadskillelsens
brædder hvile, og der sparedes en bjælke i hver
side langs væggene.
Vinduer i tårnrummene er ofte ødelagte, men
kan have samme karakter som de almindeligt
kendte i romanske kirker (eksempelvis Uvelse,
Kirkerup, Tirsted), men kan også antage form
af små lyssprækker i den ydre murflugt, kraf
tigt smigede indefter og fladt afdækkede med
træplanker eller sten (Himmelev, Stenløse).
Denne vinduestype går hyppigt igen i mellemstokværkeme, sjældnere forekommer rund
buede, lige gennemgående glugger (f.eks.
Stenløse, Varpelev, Tirsted), eller falsede (Ka
rise, Magleby).
Dobbeltsmigede cirkelvinduer synes at have
fundet anvendelse særlig til belysning af galle
rietager, således i Tårnby og i de tåmløse Viskinge og Vallekilde (i Uggeløse til belysning af
et pulpitur ved triumfbuen). Også i Tveje Mer
løse, i Herredskirke og måske i Fjenneslev fore
kommer cirkelvinduer. I enkelte tilfælde pyn
ter tårnene sig med smukke søjledelte dobbelt
glugger (Himmelev, Herfølge (fig. 9), Store Tå
strup), der dog sjældent, som i Skåne, når helt
op i det øverste stokværk (Nørre Herlev?).
Glamhullerne i Magleby og Tirsted tilstræber
denne udformning, men groft.
Ellers er det de høje (1-1,75 m) og smalle
(45-60 cm), rundbuede og usmigede glamhuller,
som er de romanske tårnes mest karakteristiske
og umiskendelige arkitektoniske særkende,
smukkest i Holme-Olstrup og Hammer, men
også i Vallensved, Lyderslev, Varpelev
(fig. 10), Nørre Herlev og Jørlunde gør de sig
gældende. På billedet af det forsvundne Øl
stykketårn (fig. 13) afslører de usvigeligt dets
væsen. De oprindelige glamhuller i Herfølge er
ikke registrerede i Danmarks Kirker, men findes
delvis bevarede bag klokkestokværkets bjælke
lag. I Stenløse har de en udvendig fals og er
anbragt side om side, to til hvert verdenshjør
ne, som det ses flere andre steder, og som nok
har været det almindeligste. I Varpelev og Val
lensved sad der dog tre, to over et, og mest
storartet blev motivet gennemspillet i Nørre

Jemløse og Store Tåstrup, hvor der - muligvis
til alle fire sider - sad tre huller over to, således
at murmassen opløstes og lettedes opefter, et
træk med rødder i europæisk arkitektur.
Et ejendommeligt, lille, men åbenbart ud
bredt træk udviser glamhullemes anbringelse i
forhold til øverste stokværks gulv. Dette er
nemlig i niveau med underkanten af glamhulleme, og når disse optræder i »to etager«, da
med de nederste. Eksempler optræder i Jørlun
de, Fløng, Herfølge, Varpelev, Lyderslev,
Hammer, Vallensved, Gørlev og Havrebjerg. I
de gotiske tårne vil man normalt finde glam
hullerne højere oppe i klokkerummets vægge,
ud for klokkerne.
En anden beskeden, men distinkt arkitekto
nisk detaille går igen flere steder, nemlig de
rudeformede huller som ses over glamhulleme,
mellem disse og tårnets gesims eller taggavlens
fod. De måler ca. 15X15 cm, undertiden noget
mere, og er omhyggeligt udførte i den ydre

Fig. 9. Herfølge kirke. Søjledelt vindue på tårnets
østside under glamhulleme (s. 26). HS fot. 1983. Herfølge Church. Window in the east wall of the tower
beneath the belfry lights.
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murflugt af kridtsten (fig. 10) eller munke
stensløbere (fig. 8). Når de ikke er tilmurede og
helt udslettede i det ydre, virker de som deko
rative elementer, hvad umiddelbart fremgår
ved et blik f.eks. på Kalundborgs tårne eller på
Stenløsetåmet. Var der blot tale om en dekora
tion, kunne den imidlertid have været udført
som en blænding og ikke nødvendigvis som
huller, der forløber tværs gennem muren. Un
dertiden er hullerne Ege gennemløbende og ud
formede med samme akkuratesse indvendig
som udvendig, men andre steder, Lyderslev,
Holme-Olstrup og Nørre Jernløse, er de indef
ter tragtformede, med en uregelmæssig, nær
mest polygonal munding, hvis tværmål i Hol
me-Olstrup når helt op på 50 cm. Navnlig i
Nørre Jernløse giver hullerne, der her indven
dig måler ca. 35x35 cm, indtryk af at være
støbt uden om svært, uregelmæssigt tømmer.
At de skulle have en funktion i forbindelse med
fortifikatorisk udlægning af bomme til en løbe
bro, har Mackeprang og Løffler taget afstand
fra i den tidligere omtalte afhandling om Ka
lundborg; tømmer, som kunne anbringes her,
selv på kant, måtte blive alt for spinkelt til at
bære blot to-tre mand ad gangen. Hullerne til
lader ikke udstikning af tømmer af samme
kraftige dimensioner som i de ovennævnte radialtstillede stilladsbomhuller. Vil man tænke
sig dem brugt til ophejsning ved reparations
arbejder, forekommer de lidet hensigtsmæssigt
anbragte: for stor indbyrdes afstand, for langt
fra hjørnerne og fra murkronen. Til et sådant
formål ses ofte en række kraftigere, tætstillede
huller ved foden af gavlene (f.eks. Jørlunde og
Hammer), mens man på de andre sider stak
tømmer gennem taget ud over gesimsen, såle
des som det har kunnet ses helt til vor tid. En
delig taler tragtformen imod en sådan anven
delse. Nogen forklaring på fænomenet kan des
værre end ikke antydes.
Et kirketårn er i den almindelige bevidsthed
fremfor alt stedet, hvor klokkerne hænger. I
hvor hqj grad de ældste tårne i begyndelsen
tjente dette formål, kan der dog sættes spørgs
målstegn ved. Tvillingtårne er simpelthen så
snævre, at der ikke er plads til svingende klok-

Fig. 10. Varpelev kirke, set fra sydvest. Kridtstenståmet er formodentlig opført i sidste halvdel af
1200’me af en stormandsfamilie, hvis gård er påvist
lige vest for tårnet. Ældre fot. i NM2. - Varpelev
Church seen from the south-west. The tower of limestone
ashlars was probably built in the second half of the
thirteenth century by a powerful family. The traces of a
manor have been located immediately west of the tower.

ker af blot nogenlunde størrelse. Det fremgår
tydeligt i Tveje Merløse, hvor klokkeinstalla
tionen, som ikke var oprindelig, har voldt de
største kvaler og efterladt blessurer i det ærvær
dige murværk. Det er et under, at dette umiste
lige, yderst skrøbelige stykke arkitektur ikke
styrtede i grus netop ved ringningen. Ved re
staureringen 1895 flyttedes klokkerne da også
til en klokkestabel på kirkegården.
Den gamle Roskilde domkirkes to tårne
rummede næppe klokker; de hang i den 1282
brændte klokkestabel.73 Dobbelttåmet i Kirke
Hyllinge gik også tabt ved ringning 1761. Det
er i det hele taget sandsynligt, at de mange ned
rivninger eller ombygninger blandt de ældste
tårne skyldes senere installationer af store klok-
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ker, hvis svingkræfter overgik murværkets
formåen.
Var de spinkle og snævre tårne uegnede til
klokker, opførtes andre til gengæld så rumme
lige og solide, at store klokker på over een me
ter i diameter sidenhen med lethed lod sig an
bringe, uden at tårnenes stabilitet herved brag
tes i fare; intet er til hinder for, at der i disse fra
begyndelsen kan have været ophængt klokker,
men det er mærkeligt, at der ikke i et eneste
tilfælde forekommer endog det mindste spor af
et oprindeligt klokkearrangement. Tømmer fra
en stabel i Uvelse og måske i Gerlev vidner
om, at klokkerne ikke fra først afhang i tårnet.
Selv i Nørre Jemløse blev der i senmiddelalderen indlagt et kraftigt bjælkelag af tømmer fra
en klokkestabel til at bære klokkestolen. Klok
kerne synes altså også dér at have hængt i en
stabel ved siden af det høje, måske med 20(!)
glamhuller udstyrede, men klokkeløse tårn.
Man måtte endog gå så vidt at indhugge rem
me indvendig i murene for at skaffe underlag
for bjælkerne. Det er, som nævnt, karakteri
stisk, at der i tidlige tårne sjældent er regulære
afsatser i murværket, hvorpå bjælkerne kan Eg
ge. De er indmurede i bjælkehuller. Hvorledes
de romanske tårne måtte ombygges for at kun
ne modtage kirkeklokker, afgiver BEstrup, Sø
borg, Store Tåstrup og Nørre Jernløse (i sidst
nævnte dog kun et tiUøb) instruktive vidnes
byrd om. Der blev nemhg her i senmiddelalderen som underlag for klokkerummets gulv ind
bygget en afsats af en munkestens bredde, båret
af »skjoldbuer« langs hver af væggene. De tid—
Egere beskrevne glamhuUer - måske en Edt
forkert benævnelse efter det netop oplyste - til
lader i al fald ikke, at klokker større end om
kring en halv meter i diameter lod sig bringe
ind i og ud af tårnet. De måtte være anbragte
samtidig med opførelsen eUer hejses ind gen
nem taget. At man dog også kunne udvide et
glamhul, for således at kunne bakse en større
klokke ind, synes at fremgå i Fløng, hvor det
60 cm brede, i øvrigt med spærstik afdækkede
hul i nord ved afhugning forneden i den bløde
kridtsten gav muEghed for at indføre en klokke
på indtil 80 cm i diameter (fig. 11).

De romanske tårne var ikke veEndrettede til
ophængning af klokker, således som de goti
ske, der efterhånden tager form af vældige
»klanghuse«, hvor alt i deres arkitektur Ege
frem imødekom denne funktion: kraftige bjæl
ker under klokkestolen, plads nok til at denne
kunne stå frit midt på det sikre gulv uden at
overføre rystelser til murværket, de brede
glamhuUer i samme højde som klokkerne, der
uden større bygningsarbejder kunne bringes
ind og ud af disse.
Tårnene synes altså ikke i særdeleshed op
førte for klokkernes skyld - et forhold, som et
blik på Bornholm, Skåne og Sverige i øvrigt
yderEgere belyser. Dog synes hele deres arki
tektur med de mange glamhuUer at minde om
og nok også være inspireret af klokketåme i
Vesttyskland. At de så blev opført i et land med
en gammel sej tradition for klokkestabler kan
være en af årsagerne til, at de længe måtte forbhve stumme, selvom det selvfølgeEg ikke kan
afvises, at de i visse tUfælde »fødtes med« klok
ker, jfr. den neden for nævnte islandske bi
skops tåmbyggeri.
Om den oprindeEge tagform på tårnene kan
på grund af senere ombygninger ikke siges me
get, når bortses fra Tveje Merløse, hvis spir står
uændret, som da de blev opførte, med små
paddehatiignende topknopper af frådsten,
hvoraf den ene meget vel kan være oprindeEg.
Om der er forekommet spirkonstruktioner af
træ, kan ikke siges. De brede tårne fik gavle i
nord og syd (Nørre Herlev, Ølstykke og Ly
derslev) hgesom de skånske og bornholmske.
De kvadratiske tårne fik derimod gavle i øst og
vest, Søborg og Holme-Olstrup dog i nord og
syd som de eneste undtagelser. I Søborg er
endda blændingsgavlene i behold, og også i
Jørlunde far man endnu et liUe indtryk af senro
mansk blændingsarkitektur.
Det blev indledningsvis oplyst, at tårne i før
ste række bør anskues som et kirkeEgt velgø
rer- eUer stifteranEggende, opført samtidig
med kirken eUer tilføjet, denne og dens åndeEge indhold tU pryd, men også kirkens stifter
eUer patron - eUer dennes stedEge repræsentant
- tU et særEgt markeret sæde, næsten selvindly-
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Fig. 11. Fløng kirkes kridtstenståm. A. Nordfacade og tværsnit i nordmur 1:150. B. Opstalt, snit og plan af
nordre glamhul med afhugning i siderne, formodentlig af hensyn til indføring af klokker (s. 28). C. og D.
Henholdsvis vestre og søndre glamhul. 1:50. Målt og tegnet 1977 af Hej. - Fløng Church. Tower of limestone
ashlars. A. North facade and cross-section of the north wall 1:150. B. Elevation, cross-section and plan of the north belfry
light, cut back at the sides presumably in preparation for bells.

sende når tårnet (tårnene) er udstyret med sær
ligt galleri.74 Der er desværre ikke i gallerieta
gen levnet noget »udstyr«, som, bortset fra åb
ningerne ud til skibet og i visse tilfælde en trap
pe, illustrerer opholdsbetingelserne her. I Val
lensved flankerer gallerigluggeme helt undta
gelsesvis en rundbuet niche. Gallerier forekom
mer imidlertid kun som undtagelser. Langt de
fleste tårne har aldrig haft et sådant, end ikke de
allerstørste som Herfølge, Holme-Olstrup,
Hammer, Nørre Jemløse eller Store Tåstrup.
Til tåmbyggeriet f.eks. i Herfølge må af mate
riale og arbejde have medgået nogenlunde det
samme som til skib og kor. Det synes i dette
tilfælde at dreje sig om en kirke med kongeligt
patronat,75 men end ikke kongen har fundet det

fornødent at indrette galleri for sig eller sin re
præsentant i kæmpetåmet. Som tidligere nævnt
er det et spørgsmål, om tårnrummet da blev
herskabsstol, så at sige fik »galleristatus« for
det høje herskab, eller, hvad der vel ikke kan
udelukkes, for en helt anden velgører, der lod
tårnet opføre; en stormand må det under alle
omstændigheder have været. De samme over
vejelser kan gøres andre steder, hvor man har
kendskab til godsbesiddelser og ejerforholdene
på det formodede tidspunkt for tårnenes opfø
relse.
Om tåmrummenes rolle som stifterscede, her
skabsstol, er der, hvad indretningen angår, Ege
så Edt at sige som om gaUerieme. Deres eneste
kendte »udstyr« var en særEg dør; dette er dog
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ingen regel. Der er et, to eller tre vinduer,
undertiden blot snævre glugger, samt en ar
kade, måske dobbelt, ind til kirken. At der har
været et bænkearrangement, et podium, måske
svarende til de i de senere år fundne i tårnløse,
romanske kirkers vestende, må formodes. Spor
heraf kendes dog ikke i det nuværende Dan
mark, derimod i den storartede Norra Åsum i
Skåne, hvor en muret bænk løber rundt langs
tårnets vægge på et lavt podium, som strækker
sig mod øst lige forbi skibets portaler. Det er
tolket som den lokale stormands plads, mens
galleriet skulle være forbeholdt kirkens stifter, i
dette tilfælde Absalon, Esbjørn Mule og deres
efterfølgere.76
I en enkelt kirke, Snesere, (fig. 12), er tårn
rummet så smalt, at det næsten kun kan tænkes
som en forhal for stormanden, hvis plads da
enten har været oppe i et galleri, og hvis et
sådant ikke har eksisteret, da på gulvet foran de
to tåmarkader.
De førnævnte kvadratiske tårne, som i
grundplan er så begrænsede, at man vanskeligt
kan tænke sig deres tåmrum som rammen om
en stormands særligt udmærkede plads, må vel
af kirkebyggeren alene være opført for at pryde
kirken. Et tårn, som de store og rige kirker
prangede med, var utvivlsomt attrået i det
tåmglade Østdanmark.
Om tåmrummene oprindeligt i nogle til
fælde, navnlig når de havde gallerietage, skulle
have tjent til dåbskapeller, således som det jo i al
fald kan tænkes at have været tilfældet i Dalby
kirke i Skåne, får stå hen. Ingen spor tyder her
på. En plads for døbefonten ud for skibets por
taler synes jo ikke at have været ualmindelig i
de sjællandske romanske kirker.77 At fonten se
nere flyttedes til de nye store, gotiske tårne er
en anden sag. Også ind i Nørre Jemløses tårn
blev fonten flyttet, men da var det allerede
gammelt.
Der synes at være ganske gode indicier for de
romanske tårnes rolle som gravsted for kirkens,
eventuelt tårnets stiftere.78 Der er i Ramløse,
Uggeløse, S. Olai i Roskilde, Himmelev, må
ske i Jørlunde og S. Hans i Roskilde, fundet
begravelser, som kunne være stiftergrave. Dis

se må have givet den formodede herskabsstol i
tåmrummet - eller i galleriet - en særlig famili
ær identitet. Brugen af tårnet til gravplads kan
dog ikke overalt fra begyndelsen have været
indarbejdet i planerne, i al fald ikke i Fjennes
lev, Tveje Merløse, Gørlev og Snesere. De var
simpelt hen for snævre.
Spørger man om forbindelse fra vestpartiet,
specielt tårnet, ud til stormandens bolig, står kun
fa vejvisere parat.79 Klarest og enklest tegner
forholdene sig tilsyneladende i Ledøje, der gan
ske vist ikke har tidligt vesttårn, men som dog
repræsenterer den mest avancerede form for
stormandskirke, med herskabsgalleriet så at si
ge trukket hen over hele kirken, så den frem
træder i to etager. Der er på vestgavlen spor af
sadeltaget til en bygning, som har stået foran
portalen, som ret beset er en arkade. En gård,
»Brydegård«, ligger umiddelbart op til kirkens
vestparti. Således er scenebilledet her, hvor
man synes så tæt som nogetsteds på forbindel
sen storgård-stormandskirke. En arkæologisk
undersøgelse kunne måske fa spillet i gang; den
må stå højt på ønskesedlen. Den nære forbin
delse forekommer naturligvis også ved borg
kirkerne i Søborg og Pedersborg, begge steder
rundkapeller, formodentlig dobbelte. Denne
kirketypes ide synes her i højere grad end i Led
øje at være blevet realiseret ved, at borgherren
havde adgang direkte til overkapellet. Slotskir
ken på Vordingborg ligger midt i borganlægget
og må forventes at have haft galleri, men sam
menbygget med slotskomplekset var den ikke.
Disse kirker er dog ikke typiske. Blandt landsbykirkeme i almindelighed er forbindelsen ikke
iøjnefaldende, da stormandsgårde sjældent
overhovedet lader sig påvise. Opførte af træ og
kun undtagelsesvis befæstede, har de med kir
ker og tårne jævngamle kongs- eller stor
mandsgårde ikke efterladt sig let påviselige
spor. Det kan dog forventes, at man ved den
arkæologiske udforskning af landsbyerne, der i
de senere år er taget op med løfterige resultater,
efterhånden vil nå til en større klarhed over og
så kirkens placering i sognets bebyggelsesmæs
sige og sociale struktur.
Nærmest en »Ledøjesituation« kommer Var-
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Fig. 12. Plan af Snesere kirkes vestende med del af det oprindelige skib, vestudvidelse med formodet tårn, samt
det nuværende tårn. Foroven udtegning af det formodede tåmanlæg med dobbeltarkade til kirken og
vestportal (s. 29, 35). 1:300. Målt 1980 af Birgit Als Hansen og tegnet af Torben Hjelm. - Plan of the west end of
Snesere Church with part of the original nave, west extension with presumed tower, as well as the present tower. Above,
reconstruction of the presumed tower with double arcade to the church and west door.

pelev,80 hvor tårnbyggen, stormandsbegravel
se i kirken, samt storgård umiddelbart vest for
denne synes at have nøje sammenhæng. En til
svarende interessant situation er for hånden i
Alslev, Karises nabokirke, der adskilt ved et
dog foreløbig kun i traditionen eksisterende
tårn ligger tæt sammen med det senmiddelalderlige voldsted. Den lovende konstellation af
venter sin arkæologiske forløsning.
Hvem de kirke- eller tåmbyggende stormænd kan have været, skal ikke nærmere be
handles her. Man kan utvivlsomt i mange til
fælde komme spørgsmålets løsning nærmere,
end det er sket i Danmarks Kirker. Eksempel
vis skal blot nævnes, at Rani-familien må have
haft indflydelse på den store senromanske om
bygning af Varpelev kirke. Jakob Sunesøn,
11246, der ejede Hårlev,81 eller hans datter, stod
vel for opførelsen af den forfinede kirke dér,
ligesom for kirken i Stege - eller i al fald for

tvillingtårnene; også i Stenløse havde Sunesønneme stort gods,82 og det velbevarede tårn kan
med rimelighed sættes i forbindelse med denne
rige familie. Fristet er man også til at sætte op
førelsen af Eggeslevmagle kirke med det beva
rede galleri i forbindelse med høvdingen Peder
Bodelsen eller hans efterkommere, måske sna
rere de sidste.83 I ingen af de tre sidstnævnte
tilfælde er spor af den stormandsgård, hvortil
kirkerne må formodes at have været knyttede.
Ved at berøre spørgsmålet om mulige byg
herrer, melder dateringsproblemerne sig særlig
føleligt. Hvilket byggeri tør sættes i forbindelse
med eventuelt kendte, potentielle bygherrer?
At forsøge en kronologi opstillet ville være
halsløs gerning. Enkelte formodninger kan dog
fremsættes. At regne Tveje Merløse blandt de
ældre, nok fra 1100’mes første halvdel, er vel
forsvarligt. En lang række af de med skibet
samtidige kvadratiske tårne er vanskeligere at
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bedømme. Man har i Danmarks Kirker anset
Eggeslevmagle for at være relativt tidlig, hvor
med vel også menes før 1150, men er der sær
lige holdepunkter herfor? Hovedparten af tår
nene er formentlig opført omkring 1200 med
bred margin til begge sider, flest vel i 1200’rne.
I mange af dem optræder tegl sporadisk, andre
er helt af dette materiale. Det gælder naturlig
vis de utvivlsomt sene som Søborgs nuværende
tårn, Blistrup, den o. 1260 opførte Karise, Var
pelev (dog af kridtsten). Af kridtsten er også
Fløng, der har høj sokkel som Karise og spær
stik som Blistrup. Allersenest er Havrebjergtåmet.
De her behandlede tårne må betragtes som
en from manifestation, der passer så harmonisk
med vort indtryk af stormændenes egen fore
stilling om deres rolle i samfundet på den tid.
Høvdinge blev til riddere,84 og at pryde kirken
med iøjnefaldende tårne kan have været et af
deres idealer.
En slags syntese af emnet kan hentes på Is
land, hvor sagaen fortæller, at Pål af Skalholt
(biskop 1195-1211), der var præsteviet i Hamar
i Norge, ved sin domkirke lod bygge et træ
tårn, til hvilket han købte klokker af en nord
mand. Han lod rejse en trappe til tårnet, og højt
oppe, hvor trappegangen endte, lod han indret
te et lille kapel, mens der i underetagen anlag
des en gravkælder til ham selv og hans fa
milie.85
Hans Stiesdal

TILLÆG

Ramløse kirke. Da kirken blev beskrevet i Dan
marks Kirker, var den endnu ude og inde dæk
ket af cementpuds, som umuliggjorde detaillerede iagttagelser. Efter pudsens fjernelse i 1971
kan følgende tilføjes om tårnet: Det har i syd
muren haft en oprindelig 1,20 m bred portal.
Sydmuren er dog så ombygget og flikket, at
oprindelige enkeltheder vanskeligt spores, dog
synes den nuværende udvendige tåmtrappe og
den forsvundne portals østvange at være iden-

Fig. 13. Ølstykke kirke, set fra nordøst, med det
1877 nedrevne, brede, romanske tårn. På dets østsi
de to karakteristiske, smalle glamhuller, sandsynlig
vis oprindelige i modsætning til nordsidens (s. 21,
32). Tegning af Burman Becker, dateret 1853.
KglBibl. - Ølstykke Church seen from the north-east. In
the east wall of the broad Romanesque tower (pulled down
in 1877) can be seen two, characteristically narrow belfry
lights - presumably original, as opposed to those to the
north. Drawing 1853.

tiske. Ellers er der kun spor af portalens bund,
og mærkeligt nok synes dens vestvange at have
været smiget udad. Tåmtrappen må have ud
gået fra portalens vestvange. I Torup svarer
portal- og trappeforhold til Ramløse, dog er
portalen forskudt så langt mod øst, at der blev
plads til en selvstændig lille trappedør.
Forud for den nuværende hvælving dækkedes tåmrummet af et træloft, hvis bærende
bjælker har efterladt sig kvadratiske huller, ca.
20x20 cm, i nord- og sydmuren 2,75 m over
nuværende gulv. Kun sporene efter to af bjæl
kerne lod sig erkende, ca. 1,25 m fra henholds
vis øst- og vestvæg. Hullerne til en midterbjælke må være gået tabt ved ommuringer af syd
muren og ved etableringen af cirkelvinduet i
nordmuren. Langs væggene i øst og vest må
formodes at have Egget bjælker, hvis huller er
skjult bag hvælvingspillerne.
Der blev midt i tåmrummet fremdraget en
romansk kvindegrav, muret af kridtsten og
med særligt hovedrum. Den synes anlagt for
holdsvis snart efter opførelsen af tårnet, hvis
oprindelige mørtelgulv var gennembrudt og
repareret over graven.
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Ølstykke kirke. Der er i Det kongelige Bibliotek
fremdraget en samling tegninger, udført af
J. G. Burman Becker, hvoraf en fra 1853 fore
stiller Ølstykke kirke (Kgl. Bibi. 2° 61 og 62
Bur man Becker, Landsbykirker i Sjælland).
De kamtakkede blændingsgavle i nord og
syd og de store glamhuller derunder stammer
utvivlsomt fra senmiddelalderen. Tårnet er
imidlertid tydeligvis »bredt«, og dets roman
ske karakter understreges af de to smalle rund
buede glamhuller på den brede østside. Under
omtalen af den smukke, profilerede sokkel i
Danmarks Kirker antydes, at tårnet kan have
haft fire frie hjørner (»hammerplan«), i betragt
ning af at der er bevaret fire hjørne-sokkelkvadre. Tegningen viser dog intet i den ret
ning. Hvis den er korrekt på dette punkt, kun
ne man tænke sig, at to af hjørnekvadrene hav
de flankeret en portal i det gamle tårn.

Himmelev kirke. Restaureringen 1972 medførte
udgravning i det »brede« romanske tårns gulv,
hvorved blandt andet afdækkedes hovedrum
met til en af kridtsten muret kvindegrav, Eg
gende i kirkens midterakse. Over den nuvæ
rende spidsbuede tåmbue står endnu stikket til
den oprindeEge, brede, fladtrykt-rundbuede
arkade med stik af kridtsten. Pudsning er ud
ført indtil stikkets sten, som fra begyndelsen
stod blanke. I tåmrummets nordmur afdække
des Edt vest for midten et smalt, ensidigt smi
get kridtstensvindue, hvis rundbuede lysåb
ning, nu skjult af trappehuset, i den ydre murf
lugt måler 47X19 cm. Buen er skåret ud i en
enkelt kridtsten. Den smigede del af vinduet,
indvendig 60 cm bredt og mest smiget i østsi
den, er inderst mod tåmrummet fladt afdækket
af to træplanker. At dømme efter mørtelaftryk
har den ene planke haft hvælvet overside og not
i den ene smalside; den må formodes at stamme
fra en stavbygning.

Nørre Jemløse kirke. Pudsafbankning ved re
staureringen 1978 bekræftede Danmarks Kirkers
beskrivelse af det murede trappeforløb i det ro
manske, med kirken nogenlunde samtidige,
kvadratiske tårn. Trappepartiet havde raget
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1,25 m ind i tåmrummet, så dettes bredde var
2,85 m. Mod sædvane udgik trappen fra skibet;
underdøren havde siddet i det bredere murparti
nord for den kun 2,20 m brede mod syd for
skubbede tåmbue, hvis sydvange står bevaret i
den nuværende bues sydside. En del af tåmtrappedørens nordvange indgår i den nuvæ
rende tåmbues nordside.
VestEgt i tårnets sydmur, 55 cm fra vestvæg
gen, sad en smiget lysglug, indvendig 100 cm
høj og 85 cm bred. Den sandsynligvis ganske
smaEe lysåbning i den ydre murflugt under
søgtes ikke.
Der har aldrig udefra været nogen dør ind til
tåmrummet. Dette havde før den nuværende
en hvælving med rundbuede skjoldbuer, hvor
af den søndre havde sat sig tydeEge spor på
væggen 90 cm under den nuværende hvælvings
skjoldbue, som løber af på falsede hjørnepiUer.
Disse var oprindeEg kvadratiske i plan og hav
de båret den første hvælving, men fik ved afhugning deres nuværende til den senere hvæl
ving og til de med denne samtidige to piUer i
nordsiden svarende form.
Soklen for den første hvælvings hjørnepiUer
stod oven på det oprindeEge gulv og kan såle
des ikke være oprindeEg, og man må gå ud fra,
at rummet fra begyndelsen var afdækket med
et træloft, hvoraf der dog ikke er fundet spor,
men som må have Egget i højde med den øvre
afslutning af det nederste trappeforløb.
Tårnets oprindeEge gulv lå 15 cm højere end
skibets. Der er ingen middelalderEge begravel
ser under gulvet, derimod et ikke oprindeEgt
kampestensfundament ved vestvæggen, sandsynEgvis et fontepodium.
Havrebjerg kirke. På den romanske kampestens
kirkes vestgavl ses umiddelbart nord for det
senere tilføjede munkes tens tårn samt indven
dig langs murene i dettes overetage fortanding
til et oprindeEgt tårn svarende til Egnende spor
i de nærEggende Finderup, Gørlev og SvaUerup kirker, hvis byggemateriale og -teknik er
den samme som i Havrebjerg. Dette tårn synes
imidlertid aldrig at være blevet opført. Ved
gravning langs det nuværende tårns nordmur
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er der ikke fundet spor af fundamenter sva
rende til fortandingen. Denne er i nord 1,90 m
bred, mens den søndre ikke kan måles, da dens
yderkant sandsynligvis skjules af trappehuset.
Bredden af det planlagte tårn i øst-vest ville
indvendig have været 2,50 m. I det romanske
kampestensmurværks fugemørtel er indpresset
teglstensbrokker; dette synes at være et oprin
deligt træk. Arkaden mellem skib og tåmrum
er spidsbuet, af munkesten, sekundært indsat
og hører vel sammen med det nuværende inter
essante teglstenstårn. Dettes kvadratiske, nu
hvælvede nedre stokværk dækkedes oprinde
ligt af et træloft med tre bjælker, ca. 20x20 cm,
Eggende syd-nord i murhuller. En 12 cm bred
afsats på vestvæggen i højde med bjælkernes
overside må have dannet underlag for et oven
på bjælkerne liggende bræddeloft. To af bjæl
kerne er bevarede.
Til tårnrummet har der været adgang udefra
gennem en nu tilmuret portal i sydmuren. Den
fremtræder indvendig som en fladbuet 1,31 m
bred niche med rulskiftestik under standerstik.
Efter en fals 40 cm inde i muren er portalens
lysning 1 m bred og med en flad, måske rund
bue; dette kan ikke uden videre afgøres. Ud
vendig giver portalens vestkant sig til kende
umiddelbart uden for trappehuset tiUige med
nogle få sten af et binderstik. Et stort moderne
vestvindue har formendig opslugt et oprindeEgt vindue ind til tåmrummet.
Til det høje nedre mellems tokværk når man
fra trappehuset i syd gennem en fladbuet, i sin
nuværende form dog ikke oprindeEg dør, som
udmunder Ege over det ældre gulvniveau. Det
er næppe sandsynligt, at der fra begyndelsen
var nogen indgang her Ege over portalen. Ad
gangen til de overEggende stokværk må være
sket gennem en lem i træloftet. Det høje nedre
meEemstokværk får lys fra et forholdsvis stort
fladbuet vindue i vestmuren. Udvendig frem
træder det - måske i ændret form - som en
smal, fladt afdækket glug. Dette s tokværks loft
bæres af fire nyere bjælker, Egeledes Eggende i
nord-syd. Om de lidt for store bjælkehuUer er
oprindeEge, er vanskeEgt at afgøre. De er no
get forhuggede i kanten. En oprindeEg etage-

adskiEelse er der formodentEg ud for klokke
rummets bjælkelag. Her hviler de klokkestolen
bærende bjælker på murremme, nok et nyere
arrangement, men en 12 cm bred afsats på vest
muren er dog et indicium for en oprindeEg etageadskfllelse her. De Ege gennemgående,
spidsbuede glamhuUer, et til hvert verdens
hjørne, »står på« klokkestokværkets gulv. Ud
for glamhuEeme ses diagonalt stiUede bomhul
ler. Vestgavlens beherskede dekoration, bl.a.
med spærstik over blændinger, synes jævn
gammel med resten af tårnet. Østgavlen er Edt
anderledes. I hvælvingslommerne er fundet to
mønter fra begyndelsen af 1400’rne (Meklenborg, hulpenning. NM MøntsamEngens fundprot. 1981, 3680). Med sin portal, sit brædde
loft over tåmrummet, de indmurede bjælker
og de beskedne murafsatser slutter det sig
typologisk til de tidEge tårne - det er vel dog
nok noget senere end tårnene i BEstrup og Sø
borg.

Finderup kirke. Fortandingen til det oprindeEge,
indvendig kun 2,10 m brede kampestenstårn
tegner sig tydeEgt på skibets vestgavl, synEgt
fra det nuværende, bredere gotiske tårns mel
lemstokværk, en velkendt situation netop i
VestsjæUand (fig. 14). Af særEg byggeteknisk
interesse er den tømmerforankring, som har
efterladt sig huEer i murværket. Midt i den
romanske kassemur har der hele vejen rundt
været indlagt et vandret kvadrat af tømmer,
hvis ender i hjørnerne var lagt over hinanden
og samlede på en måde, som nu ikke kan er
kendes. I det øvers te kvadrat indgik også de
øst-vestgående gulvbjælker, hvis ender havde
fat i ankerbjælken inde i murtykkelsen; kanalen
er endnu velbeholden. Tømmeret her synes ef
ter mørtelaftrykket at stamme fra en stavbyg
ning. I det nederste ankerlag Ege over
tåmhvælvingen har tømmeret været spinklere
med rektangulært tværsnit.
Gørlev kirke. Skibets vestgavl har udgjort det
forsvundne, med kirken samtidige tårns øst
mur, der står bevaret et par meter over skibets
oprindeEge tagryg. Denne tegner sig tydeEgt
på østsiden af muren, og Ege over rygningen
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Fig. 14. Finderup kirke. Skibets vestgavl, set fra
tåmrummet med fortandinger fra det forsvundne,
smallere tårns flankemure samt huller til bjælkelag
og forankringstømmer i murlivet (s. 22, 33). 1:100.
Målt og tegnet af Torben Hjelm 1983. - Finderup
Church. West gable of the nave, seen from the tower,
showing toothing for the south and north walls of the
former, smaller tower, furthermore, holes for the beams
and tie-beams in the masonry.

sidder et af de oprindelige glamhuller, typisk
rundbuet og lige gennemløbende. Ud for
glamhullets underkant forekommer en beske
den, kun 3-4 cm bred tilbagerykning af muren,
samt mørtelhuller til etageadskillelsen, så ka
rakteristisk for denne tårntype. I højde med
kirkens tidlige træloft ses en smal, med monolit
fladt afdækket dør. Fortanding til tårnets flan
kemure giver sig tydeligt til kende på gavlen.
Den indvendige afstand mellem murene er kun
1,80 m. At det har haft samme udstrækning i
øst-vest, bekræftede en udgravning 1964,
hvorved grundstenen afdækkedes. Grundfla
den er den mindste af samtlige romanske tårnes
- det kan næsten karakteriseres som en skorsten
(fig. 6 og 7).
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Ubby kirke. Dette fremragende arkitekturmin
desmærkes bygningshistorie er så kompliceret,
at den ikke skal udredes her. Den kan forventes
fremlagt inden længe i Danmarks Kirker.
I det stort anlagte skibs vestende udskiltes
o. 1200 ved en tværgående teglstensmur et kva
dratisk rum, sandsynligvis det nederste af et
tårn, hvis underetage åbner sig til kirken med
en dobbeltarkade, mens andet stokværk, der
må have haft trægulv, indrettedes til en galleri
etage med to rundbuede glugger. Dette arran
gement er hurtigt efter opgivet. Kirken overhvælvedes, hvorved gluggerne blev uanven
delige. Også tårnrummet fik hvælvinger, fire
om en midterpille, og det blev derved til et af
vor romanske arkitekturs fornemste interiører.
Der er i vest en portal. Om den er samtidig
med skibet eller først fra tåmbyggeriets tid,
kan ikke siges.
Byggeforløbet giver anledning til overvejel
ser om herskabsgalleriet - kirken er efter tradi
tionen opført 1179 af Esbem Snare, hvilket fo
rekommer rimeligt - blev opgivet til fordel for
en herskabsstol indrettet i det elegante overhvælvede tårnrum. Den ene løsning udelukker
den anden. Kunne man sige for vist, at herska
bet så at sige var flyttet fra galleriet ned i tårn
hallen, ville dette til en vis grad »legalisere«, at
også de talrige romanske tårne uden galleri
tænkes at have været accepterede som ramme
om herskabsstolen.
Svallerup kirke. Såre lidt vides om det for
svundne, med den romanske kampestenskirke
samtidige tårn. Mellem oversiden af det nuvæ
rende tårns hvælving og mellemstokværkets
trægulv ses på skibets vestgavl fortanding til
sidemurene i et tårn, som indvendig målte 2,50
m. Sporene opefter er uklare - hvis de overho
vedet er der. Måske kom det aldrig til udfø
relse.

Holme Olstrup kirke. Den i Danmarks Kirker
omtalte niche i tåmrummets nordmur har ved
afbankning af udvendig cementpuds vist sig at
være en portal. Tilmuringen synes at skjule en
fals til anslag for døren. OprindeEg har der væ-
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ret et kraftigt terrænfald umiddelbart vest for
tårnet, hvorfor portalen ikke har kunnet an
bringes traditionelt i vestmuren. Der har ikke
som antydet i Danmarks Kirker udgået nogen
tåmtrappe fra portalens vange.

Snesere kirke. Forud for opstilling af et nyt orgel
undersøgtes 1980 gulvet i skibets vestparti. Ud
for de over hvælvet synlige fortandinger til øst
muren for et formentlig »bredt« tårn fremkom
i kirkens midterakse kridtstenssoklen til en
kvadratisk pille, 1,58X1,58 m.
Østvæggen må have åbnet sig ind til skibet
med to arkader. Sokkelstenene stod på et kam
pestensfundament og var afsluttet med en 20
cm bred skråkant, svarende til en sokkelsten
for den søndre tåmbues sydvange, som ragede
48 cm frem foran skibets indvendige murflugt.
Fundamentssten for den nordre vange var Uge
ledes i behold. De to tårnarkader har været ca.
1,70 m brede. Tårnets indvendige udstrækning
i øst-vest var ca. 1,58 m, det samme som tyk
kelsen på arkademuren og vestmuren. En por
tal midt i den sidstnævnte var udvendig 1,10 m
bred, smiget indad til 1,50 m’s bredde og med
en anslagsfals nær yderflugten.
Ud over de to arkader og portalen kan der
ikke siges noget om vestpartiets oprindelige
udformning (fig. 12).
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EARLY WEST TOWERS IN ZEALAND, LOLLAND AND FALSTER

In only a modest number of medieval churches
has the west end of the nave survived un
changed, while the east end with chancel and possibly - an apse, is far more frequently in
tact. Changes and additions to the west end of
churches are more usual in East Jutland and
among the islands, only rarely in these areas is
the west gable preserved. Generally the church
has been extended to the west across the
breadth of the nave, or a tower has been added.
A number of churches, though, have had a
west tower from the beginning.
The article deals with early towers, viz. from
the eleventh, twelfth and thirteenth centuries,
on the islands of Zealand, Lolland, and Falster
as, with a few exceptions, the churches there
have all been described in Danmarks Kirker.
There are about four hundred more or less well
preserved medieval churches on these islands,
and of these about eighty-five can be taken into
consideration in the present context, although
this figure must be treated with some reserva
tion, because changes to the fabric, particularly
in Zealand, have been so extensive.
It has long been acknowledged that early
towers, rather than for hanging bells, were
sooner built to adorn the church and to exalt
the reputation of a powerful person - the
founder or patron of the church, who would
have his manorial pew in a gallery in the second
storey. From here, raised above the ordinary
congregation, he would follow the religious
services. This was the most illustrious manner
in which the west tower could be used, familiar
in and inspired from the countries of Western
Europe.
It is also accepted, or at any rate assumed that
a manorial gallery has not necessarily been part
of a tower. The pew may have simply been a
raised stone or brick bench at the west wall of
the nave.
Between the former more splendid arrange
ment, and the simple latter one, there are a

Kirkens bygning og brug

great number of variations embodied in the ar
chitecture of the west end. It is suggested in the
present article that in some manner, perhaps
not yet fully comprehended, almost every early
tower should be perceived in connexion with
the founder or patron, who will often be the
lord of the manor.
Only about a dozen examples of towers with
galleries in the second storey are known. The
most highly evolved of these, namely Tveje
Merløse and Fjenneslev, seem to have been in
spired by the forerunner of the present cathe
dral in Roskilde. This aristocratic group of
churches with one gallery - perhaps more than
one - is linked with the most powerful lineage
of the time, and closely associated with the
king: the Hvide family. It is characteristic that
these towers are often divided or twinned (as
opposed to those in Scania which have a gallery
but are undivided upwards), i.e. the longitudi
nal axis of the tower is at right-angles to that of
the church, and the tower is sometimes so
broad that it juts from the longitudinal walls of
the nave. This type is almost unrepresented
east of the Sound, in medieval times part of
Denmark. Churches with twin towers have
been treated by C. G. Schultz in 1935.
A fairly considerable number of towers are
in such a poor state of preservation that it is
impossible to judge whether they have had a
gallery, or whether they were once twin to
wers. Sometimes it is not even possible to say
whether they have been the »broad« type or the
quadratic type. A few appear to have been gi
ven a high quadratic central part, flanked by
narrow »side-aisles«, either the same height as
the roof over the nave, or somewhat higher, so
that the west end is given prominence as a
whole, rising above the roof of the nave. Possi
bly the large basilica at Slangerup c. 1100 has
had a tower of this kind. A similar tower has
almost certainly enriched the fine, little brick
church in the neighbouring parish of Uggeløse;
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possibly, too, the town church in Søborg. In
Jutland this type is found in Hee near Ringkøb
ing, and Vrigsted near Vejle. Like the twin to
wers, this kind of tower is familiar in Western
Europe.
By far the most widespread type of
Romanesque tower is represented in about for
ty-five churches. It has a quadratic ground-plan
and, with a few exceptions, it is narrower than
the nave. These towers have equally often been
built at the same time as the nave, or as later
additions. One or two have had a gallery
storey. The most interesting example is Val
lensved, in the second storey of which, behind
two openings on to the nave, there is a little
chapel-like room (corresponding to some in
Scania). As most of them do not appear to have
possessed a gallery with a manorial pew, the
seating arrangement was probably in the tower
bay, but probably level with the rest of the
church, separated from it by a single arcade or,
more rarely, by a double arcade, in principle,
an outward expression of the exalted station of
the lord of the manor in the west end of the
church, also found in churches with no tower.
It is possible to interpret graves in five
towers, namely at St. Olai’s in Roskilde, and at
Jørlunde, Himmelev, Uggeløse and Ramløse,
as those of prominent persons (patrons or
donors). In the three latter churches these were
women’s brick grave cists, centrally placed in
the tower chamber. We may assume that one
of the functions of towers was to serve as a
burial place for the founder of the church, more
often perhaps the builder of the tower (the hy
pothesis is confirmed by observations in Tryde
Church in Scania, S. Nærå Church in Funen,
and Asmild Church near Viborg).

Little is known about tower gables, or what
their roofs were Eke, and even in the few cases
where towers are in a good state of preserva
tion, no unequivocal evidence is revealed as to
their original structural solutions. However,
traces seem to indicate that »broad« towers had
pitched roofs with gables to the north and
south, whereas the gables of the »quadratic«
towers were east and west.
It is unlikely that these early towers were
primarily built for bells as customarily sup
posed. Large bells probably hung in wooden
bell frames next to the church. Small bells may
have originally hung at the top of a tower. In
any event, it is beyond doubt that getting large
late medieval bells hoisted into position, often
presented serious structural problems. Some
times timbers from disused bell frames are
reused for shoring up and strengthening the
belfrey.
There are towers, usually as old as the
church itself, the ground-plan of which is so
small - the smallest at Gørlev measures only
1.80 m X 1.90 m inside - that it is hard to
imagine that they have ever been used either as
a burial place or as a seating place by the local
seigneur and family, nor is there sufficient
room for more than extremely small bells. In
deed, the idea underlying the building of these
towers and their original purpose are both such
uncertain quantities that conclusions are neces
sarily tentative.
It is to be hoped that this brief outline will act
as the spur to utmost caution when churches
undergo repairs, and encourage the recording
and observation of every detail, in order to
shed fight on the role played by the west end of
the church.

PÅ SPORET AF DEN »JYSKE FOD«
OM MÅLEENHEDERNE I JYSKE, ROMANSKE KIRKER,

HERUNDER RIBE DOMKIRKE

I Danmarks Kirker er fremlagt flere forsøg på at
vise, hvilke regler der har været gældende ved
afsætningen af kirkernes planer og hvilke måle
enheder, der har været anvendt ved bygninger
nes opførelse. De forskellige resultater er blevet
mødt med større eller mindre tvivl af såvel
bygningsarkæologer som metrologer, og når
jeg i det følgende alligevel giver mig i lag med
emnet, sker det ud fra en klar fornemmelse af,
at studiet af kirkernes mål er et regnestykke
med mange ubekendte. Det er mit indtryk, at
for mange af de forsøg, der hidtil er gjort på at
udlede de anvendte længdemål, har været sty
ret af opfattelsen af, at kun en række »klassi
ske« mål, græske og romerske fod, kunne
komme i betragtning. Dette modsiges af den
viden, vi har om de middelalderlige (handels)mål, som varierede inden for et ret bredt spek
trum. Nærværende artikel, der vil munde ud i
en analyse af målene i Ribe domkirke, skal der
for indledes med et metrologisk vue over ældre
længdemål samt en stillingtagen til hidtidige
forsøg på at udlede måleenheder af bevarede
bygninger.

METROLOGI

I middelalderen havde hvert land, ja, hver pro
vins sine egne længdemål. De enevældige stater
tilstræbte i 16-1700’me en standardisering, men
først med metersystemets indførelse (i Frankrig
1837, i Tyskland 1872 og i Danmark 1907) nåe
de man i Europa frem til fælles, umiddelbart
sammenlignelige mål; kun englænderne fast

holdt de gamle enheder: yards, fod og tommer.
De vigtigste længdemål var fod og alen.
Mens man i antikken regnede halvanden fod til
en alen, stod de middelalderlige fod- og alen
mål langt fra altid i et eksakt forhold til hinan
den, fordi de to enheder brugtes til forskellige
formål. Adskillige steder, bl.a. i Danmark, sat
tes i tiden efter 1500 en fod dog lig en halv alen,
og sådan har det rimeligvis også forholdt sig i
de forudgående århundreder.1
De enkelte fod- og alenmål varierede fra
landsdel til landsdel. I Frankrig2 var der før re
volutionen over 20 forskellige, anerkendte
længder på en fod (fra 24,7 til 35,7 cm), og i
Tyskland3 benyttedes endnu 1869 40 forskellige
fodmål mellem 25 og 31,6 cm (langt de fleste
på 28 og 29 cm) og Ege så mange alenmål mel
lem 54,7 og 83,3 cm; også i Nederlandene4
brugtes et utal forskeEige mål.
Målene må dog ingenlunde opfattes som vilkåriige. Af hensyn til handelen var det vigtigt
at opretholde et standardiseret mål inden for
den pågældende lokahtet, og i Eghed med
møntvæsenet var det øvrighedens opgave at
fastslå og kontroUere landsdelens eUer byens
rette mål. På grund af redskabernes afvigelser
kunne justeringen kun nå en vis grad af nøjag
tighed, men hensigten var tydeEg nok: at opnå
fæUes mål, så handel og udveksling kunne fore
gå uden tvistigheder og tvivl.
I tiden efter 1600 er det i de fleste europæiske
lande muEgt at fastslå længden af de gældende
enheder.
I Sverige^ indførtes 1604 et alenmål på 59,4

5*
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Fig. 1-2. Bygmester med målestav og snor. Kalkmaleri 1151-56 i biskop Arnolds dobbeltkapel i Schwarz
rheindorf nær Bonn, ét af flere forbilleder for Ribe domkirke, hvor byggeriet formodentlig tog sin begyndelse
i de samme år. Billederne illustrerer udvalgte bibeltekster fra Ezekiels bog, hvor Herren i et syn lader profeten
se det nye tempel i Jerusalem: »Se, der var en mand som kobber at se til med en hørgamssnor og en målestang i
hånden, og han stod ved porten« (Ez. 40,3). »Og se, der var en mur uden om templet til alle sider. Manden
holdt i hånden en målestang, som var seks alen lang ... og han målte muren« (40,5). - Salomons tempel, hvis
mål angives i Bibelen (l.Kong. 6; 2. Krøn. 3), var i middelalderen en stadig inspiration for teologer og
arkitekter. (Efter Binding og Nussbaum). - Master-builder with a measuring-rod and line. Mural 1151-1156 in the
two-storied chapel of Bishop Arnold of Wied, in Schwarzrheindorf near Bonn. One ofseveral models for Ribe Cathedral,
the building of which presumably commenced within the same span of time. The murals illustrate biblical texts taken from
the Book of Ezekiel in which the Lord God gives the prophet a vision of the new temple in Jerusalem.

cm, afledt af en senmiddelalderlig jernalen på
kirkedøren i Rydaholm i Småland (»Rydaholmsaln«).
I Mellemsverige anvendtes tidligere en kor
tere alen på ca. 55,5 cm. På Gotland er der fra
1200’rne bevaret ikke mindre end tre alenstok
ke, ophængt som standardmål på kirkedørene i
henholdsvis Havdhem, Hemse og Stånga, alle
med samme længde: 55,5 cm. Stokken i Stånga
(fig. 6) bærer en messingplade med majuskelindskiften »hitta ier ret gota eln« (dette er den
rette gotlandske alen).6
I Danmark7 bestemtes det ved forordningen
af 1. maj 1683, at den danske alen (fig. 4) skulle
være lig to rhinlandske fod, som Ole Rømer
satte til hvad der i dag svarer til 62,81 cm. Før
1683 var den sjællandske alen det officielle læng
demål (ca. 63,2 cm). Benævnelsen »sjællandsk«
alen viser, at der endnu i 1600’rne brugtes an
dre længdemål. Allerede Christian II forsøgte
med sine love 1521 og 1522 at indføre den sjæl
landske alen som fælles mål For hele riget: en
sjællandsk justéralen skulle ophænges på råd
husene i København, Malmø, Viborg og

Odense. Men det var åbenbart svært at for
trænge de gamle mål. Påbuddet blev gentaget i
recessen 1540, der dog tillod benyttelsen af de
lokale alenmål ved opmåling af købstads
grunde:
»Ville vi ..., at udi hver købstad her udi riget skal
gøres en jemalen og hænges på rådhuset, på hvilken
samme alen skal gøres på den ene side en sjællandsk
alen, som skal bruges ... til at måle klæde, silke og
andet sådant med; ... på den anden side skal gøres
sådan en alen, som hertildags har været brugt udi
hvert land (dvs. landsdel) og med denne ... skal intet
andet måles ... end jord og grund efter gammel
brug«.8

Der sigtes nok først og fremmest til den kor
tere »jyske alen«, som også blev brugt på Fyn.
Denne alen er beregnet til i 1600’me at have
haft en længde mellem 56,6 og 57,4 cm og sat
tes da Eg en lybsk alen,9 hvilket formodendig
er forklaringen på, hvorfor regeringen 1602 for
en kort tid opgav indførelsen af det sjællandske
mål og i stedet påbød brugen af en standardise
ret lybsk alen overalt i de jyske købstæder. Af
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det kongelige brev 1602 fremgår, at de jyske
længdemål varierede fra by til by:
»... nogle vore råd og gode mænd udi vort land
Nørrejylland haver givet os til kende, hvorledes der
udi købstæderne skal bruges adskillige alen, så at
hver købstad skal fast have en synderlig alen vore og
Kronens undersåtter ikke til ringe besværing ...«.8

Vor viden om de(t) gamle jyske længdemål er
yderst ringe; udtrykket »jysk alen« optræder
første gang 1552, vel fordi det nu var nødven
digt at præcisere, hvilket mål der var tale om. Det er dog muligt, at det jyske alenmål har
efterladt sig et enkelt »arkæologisk« spor. I en
granitkvader i Skelskør kirkes sokkel er der ved
siden af et skæppemål hugget en målestreg,
56,5 cm lang (sml. fig. 3), som svarer godt til
de mål, der i 1600’me regnedes som længden af
en jysk alen.10
Såvel den sjællandske alen (ca. 63,2 cm) som
de(t) jyske alenmål (56,6 til 57,4 cm) svarede til
gængse tyske og nederlandske mål. Det samme
gælder de to svenske måleenheder, Rydaholmsalenen (59,4 cm) og den korte gotlandske
alen (55,5 cm), der kan sammenlignes med
adskillige længdemål i Nordvesteuropa. Hvis
de mål, der kendes o. 1600 også har været i
brug i middelalderen, så har man altså i Norden
anvendt forskellige alenmål mellem 55,5 og
63,2 cm (eller fodmål mellem 27,7 og 31,6 cm).

Fig. 3. Granitkvader i Skelskør kirkes sokkel med
målestreg på 56,5 cm og en cirkel med et kors,
dannet af to diagonaler på 52,5 og 53,2 cm. De to
figurer kaldtes i 1700’me byens vartegn og blev
opfattet som »en stiv sjællandsk alen« og et gammelt
skæppemål. En sjællandsk alen var imidlertid bety
deligt længere (godt 63 cm), hvorfor fortolkningen
af alenmålet ikke kan være rigtig. Derimod svarer
56,5 cm godt til den længde, der i 1600’me regnedes
for en »jysk alen« (56,6-57,4 cm) (s. 43). Victor
Hermansen fot. 1930. - Granite ashlar in the base
course of Skelskør Church, Zealand, with a mark of
measurement corresponding to 56.5 cm, and a circle with a
cross formed by two diagonals of 52.5 cm and 53.2 cm.
The scale 56.5 cm agrees well with the unit of measure
ment reckoned as a »Jutlandish alen« (ell) - between 56.6
cm and 57.4 cm - in the 1600s.
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Set i et europæisk perspektiv er der heri intet
overraskende.
Men ét var handelsmål, noget andet handværkennål. Mens det af hensyn til handelen var vig
tigt, at købmændenes mål stemte overens, har
øvrigheden næppe haft den samme interesse i at
justere og standardisere håndværkernes mål.
Måske har hvert værksted, hver mester haft
sine egne mål, som afveg en smule fra andres
og var forskellige fra købmændenes. Eksemp
ler fra nyere tid tyder dog på, at håndværkernes
mål - af praktiske grunde? - har ligget tæt på de
standardiserede handelsmål.11
Hertil kommer endnu et usikkerhedsmo
ment. Som købmændene var håndværkerne fa
rende folk, og når de arbejdede i det fremmede,
tog de deres hjemmevante, lokale målestokke
med. De mestre, som opførte de første stenkir
ker i Norden, benyttede utvivlsomt deres egne
mål. Hvor kom de fra? og hvornår afløstes de
af hjemlige stenmestre, for hvem det var natur
ligt at bruge landsdelens egne længdemål?
Spørgsmålene kan næppe besvares, men de er
vigtige at have in mente.

METROLOGI OG ARKITEKTUR

Side om side med metrologernes forsøg på at
klarlægge de middelalderlige målsystemer - det
vil i første række sige de gamle handelsmål -
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Fig. 4. Dansk jem-alen, tidligere ophængt uden for rådhuset i Holbæk (nu i Holbæk museum). - Med
forordningen af l.maj 1683 blev det tidligere, officielle længdemål, den sjællandske alen, afløst af en lidt
kortere, dansk alen (62,8 cm), svarende til to rhinlandske fod. Denne alen deltes på sædvanlig manér i
kvartérer, ottende- og sekstendedele; en halv alen, en fod, i 12 tommer, og en tomme i 12 strå; tre alen, eller
seks fod, var en dansk favn. - Opdelingen af en fod i 12 tommer à 12 strå bygger på det såkaldte
duodecimalsystem, som dannede grundlag for de fleste ældre længdemål og er let at regne med, fordi 12 er
delelig med mange lavere tal: 2, 3, 4 og 6 (s. 42). - Danish iron alen measure which has formerly hung outside the
town hall in Holbæk.

har kunst- og arkitekturhistorikere søgt at ud
lede de måleenheder, der har været anvendt i
middelalderlige bygningsværker, først og
fremmest kirkerne: kender man det modul, der
ligger til grund for en bygning, har man her et
analyseinstrument, som ikke blot kaster lys
over bygningen som kunstværk, men i heldig
ste fald også belyser fremgangsmåden under
arbejdets udførelse.12
I Danmark har navnlig arkitekturhistorike
ren Vilhelm Wanscher13 (1875-1961) og medar
bejderne ved Danmarks Kirker, Poul Nørlund,14
C. G. Schultz15 og Aage Roussell16 samt sidst
arkitekt Mogens Koch17 søgt at aflede de an
vendte længdemål. I den kunsthistoriske over

sigt over kirkerne i Sorø amt (1940) måtte Poul
Nørlund konstatere, at »der ikke findes to kir
ker, hvis grundplaner blot nogenledes dækker
hinanden, til trods for at så mange ligger inden
for den samme størrelsesorden og består af de
samme dele«. Den forbløffende uensartethed
kunne friste til at formode, at man har stukket
grundplanen ud på må og ß uden nogen fast
måleenhed. »Dette er dog utænkeligt«, fortsæt
ter han, »men man må regne med en stor unøj
agtighed i afsætningen af målene«.18 I overens
stemmelse med datidens kunsthistoriske litte
ratur og utvivlsomt inspireret af Vilhelm
Wanscher opregner Poul Nørlund herefter de
tre måleenheder, der kunne tænkes at have væ-

Fig. 5. Murermester i Lüneburg Johan Toppes målestav fra o. 1650. Den retkantede stok, to alen lang, måler
117,1 cm, svarende til en alen på 58,55 cm og en fod på 29,27 cm. Første og anden side er inddelt i hele alen og
fod, tredie side i kvartérer eller halve fod. På §erde side er den ene alen delt i 12 enheder à 2 tommer, den anden
i 24 tommer. Måleenheden svarer til den lokale, tyske Kalenberg-fod (29,1-29,4 cm). Staven er noget
unøjagtig: på §erde side måler de to alen henholdsvis 58,2 og 58,9 cm - en afvigelse på 7 mm. Den opbevares i
raritetskabinettet på Lüneburg museum, fordi murermesteren ifølge en påmalet indskrift slog sin kone ihjel
med den, pinseaften 1656. - Har de middelalderlige bygmestres målestave set sådan ud? (Tegnet på grundlag af
Harald Witthöft). - Measuring-rod c. 1650 once the property ofJohan Toppe, master-builder in Lüneburg, Germany.
Medieval master-builders may have used measuring-rods like this.
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ret brugt: den græske fod (33 cm), den romer
ske fod (29,5 cm) og den sjællandske alen (62,7
cm). Den sidste mener han ikke har været be
nyttet i den romanske periode, hvorimod den
græske fod findes som måleenhed i Ringsted
kirke og den romerske i Sorø kirke samt i de
fleste af amtets romanske landsbykirker. Ro
merfoden spillede en særlig rolle for Poul Nørlund, idet det var den enhed, der efter brode
ren, N. E. Nørlunds beregninger havde været
benyttet ved opførelsen af det store vikingeanlæg Trelleborg, som var under udgravning i
disse år. Målt med en enhed på 29,33 cm kunne
husene her opfattes som 100 romerske fod
lange.19
Tankegangen og arbejdsmetoden er »deduk
tiv«, der sluttes fra nogle kendte måleenheder,
som så søges påvist i de enkelte bygninger.
Metoden kendetegner Vilhelm Wanschers
mange målstudier i de arkitekturhistoriske
værker,13 illustreret med hans magtfulde teg
ninger. For Wanscher var de antikke enheder,
den græske og romerske fod, smukke og rene
mål, der i det store hele havde holdt sig uænd
ret fra oldtid til middelalder og nu kunne efter
spores i størstedelen af den middelalderlige, eu
ropæiske arkitektur. På håndtegnede planer og
opstalter angav han de forskellige bygningers
længder i græske eller romerske fod.
Det er sandsynligt, at adskillige danske byg
ningsværker er afsat med en måleenhed på om
kring 29,5 cm; adskillige nordvesteuropæiske
handelsmål havde længder her omkring. Og
udelukkes kan det heller ikke at dette eller disse
længdemål, mellem 29 og 30 cm, er afledt af
den gamle romerfod, der var ca. 29,6 cm. Men
i den tidlige middelalder har man næppe haft
nogen viden om, at netop dette mål, ét blandt
mange, skulle være den romerske måleenhed
(først med renæssancen begyndte man at inter
essere sig for de antikke mål),20 og man har
givetvis ikke tillagt det en særlig værdi frem for
andre: de mål, der svarede til en romerfod, var
ikke i sig selv »fornemmere« end andre.
Derimod er det mere tvivlsomt, om det an
det »antikke« mål, den græske fod, til tider og
så kaldet den karolingiske eller franske fod, har
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Fig. 6. Middelalderlig jemalen på kirkedøren i Stån
ga, Gotland, med indskriften »hitta ier ret gota eln«
(dette er den rette gotlandske alen). - Det gotlandske
længdemål blev justeret engang i 1200’me, og der
ophængtes standardmål på kirkedørene, hvor folk
kunne kontrolere deres målestave. Tre sådanne jern
alen er bevaret i henholdsvis Havdhem, Hemse og
Stånga, alle med længden 55,5 cm. Justéralenen i
Stånga er delt i to halvalen (eller fod) samt i fire
kvarte alen. De to halvalen måler henholdvis 27,6 og
27,9 cm - altså en afvigelse på 3 mm. Det er beteg
nende for middelalderlige måleredskaber, at endog
standardmålene var unøjagtige (s. 42). S. Hallgren
fot. 1966. - Medieval iron alen measure on the door of
Stänga Church in Gotland with the inscription: »hitta ier
ret gota eln« - »This is the right Gotland ell«.

været brugt i Danmark (eller i vore nærmeste
nabolande).21 Blandt de tyske og nederlandske
fod-længder, der kendes fra nyere tid, er der
kun yderst ß af den anselige længde, 33 cm. I
Frankrig var en række fodmål dog over 33 cm.
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Fig. 7 a-b. Ribe domkirke. Søjler i midtskibets triforieåbninger. a. Søndre galleris 1. fag (flyttet fra
nordsidens 2. fag), b. Nordre galleris 5. fag. Af de
ialt 24 søjler er 18 oprindeEge; højden er i gennem
snit 191 cm, svarende til 7 fod à 27,3 cm (s. 51). Efter
Helms 1870. - Ribe Cathedral. Columns in the trifo
rium.

De eksempler, Vilhelm Wanscher giver på
anvendelsen af en »græsk« fod kan næppe hol
de for en nærmere kritik, idet han næsten ude
lukkende arbejder med kirkernes hovedmål,
uden at søge de fundne måleenheder bekræftet i
mindre bygningsdetaljer. Ifølge Wanscher22 og
fra ham overtaget af Danmarks Kirker23 er
Ringsted kirke udvendig 200 græske fod lang
(66 m), langhuset indvendig 60 fod bredt og 50
fod højt. Uagtet at kirkens vestende 1900-09 er
totalt fornyet (det vedrører ikke eksemplet) vil
følgende lille regnestykke vise faren ved ude
lukkende at arbejde med større længdemål.
Med enheden 33 cm fles følgende pæne hoved
mål: 200, 60 og 50. Men forudsætter man der
imod, at enheden er f.eks. 30 eller 27,5 cm,
opnåes andre Ege så plausible mål:
1 fod

33 cm

30 cm

27,5 cm

længde:
bredde:
højde:

200
60
50

220
66
55

240
72
60

En anden og formodendig sikrere måde, hvor
på man kan nærme sig den tilgrundEggende
måleenhed, er ved at udlede modulet af mindre

bygningsafsnit, dør- og vinduesåbninger, mur
tykkelser og arkitektur detalj er og derefter sam
menholde de fundne enheder med hovedmåle
ne, altså en »induktiv« metode. De store læng
demål kan nemEg divideres med et utal større
og mindre enheder og give flere tilsyneladende
pæne tal.
Mange målstudier, fremlagt i Danmarks Kir
ker24 og andetsteds,25 præges af en »deduktiv«
tankegang. C. G. Schultz overvejer i oversigten
over kirkerne i Thisted amt,26 hvilke fodmål,
der »teoretisk set« kunne komme i betragtning:
en jysk fod på 28,5 cm, en romersk på 29,5 cm,
en græsk på 33 cm samt en engelsk fod på 30,5
cm, og finder ved en gennemgang af kirkernes
hovedmål, at disse i langt de fleste tilfælde gi
ver »runde tal« udtrykt i romerske fod; selv
hvor der kan herske tvivl, passer romerfoden
næsten altid bedst. På kirkeplaner (1:1000) an
gives kirkernes hovedmål i romerfod, dvs. et
defineret længdemål på 29,5 cm, mens tal i pa
rentes viser fejlene i cm. Denne arbejdsmetode
fører let til en »harmonisering« omkring det
hypotetiske idealmål; det havde været mere
frugtbart at vise spredningen i de anvendte
mål. Mange tal forekommer rimeEge, men
desværre er målene kun sjældent sammenholdt
med mindre detaljer, og der savnes en analyse
af de kirker, hvor »romerfoden« ikke har kun
net indpasses.
Aage RousseU har til gengæld beregnet fod
målet for samthge kirker i Maribo amt, be
stemt som »den værdi, der passer bedst med
flest muhgt af kirkens mål«. Han fandt at måle
enhederne i naturstenskirkerne varierede ret
jævnt meEem 29,6 og 31,5 cm. Længden 29,6
opfattes som en romerfod, og det overvejes,
om de pågældende kirker skyldes indkaldte
mestre, mens mål o. 31,38 cm, den sjæUandske
fod, »vistnok tør tages som en tilkendegivelse
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Fig. 8 a-c. Ribe domkirke. Målanalyse af halvsøjlernes kragbånd og kapitæler (s. 51). a. Nordre korsskærings
pille. b. Nordre sideskibs 1. arkadepille, c. Nordre sideskibs 5. arkadepille. Modulet er en fod på 21,4 cm,
svarende til måleenheden i arkadepillemes sokkel (sml. fig. 14). Kvadratnettet, hvis side er en kvart fod (= 3
tommer) viser, at stenhuggerne har arbejdet med tommemål. På b. og c. måler kapitælerne 11/2X2 fod (=
18x24 tommer) og kragbåndene 1X3 fod (= 12x36 tommer). På a. er kapitælet kun IV2XV/4 fod (= 18x21
tommer) og kragbåndet 1X23Ä fod (= 12x33 tommer). På grundlag af opmåling 1:5 i Nationalmuseet. - Ribe
Cathedral. Analysis of the measurements of the abacuses and capitals of the columns of the nave. a. north pier of crossing;
b. first arcade pier of the north side-aisle; c. fifth arcade pier of the north side-aisle. The module is a foot of 27.4 cm,
corresponding to the unit of measurement of the bases of the arcade piers (cf. jig. 14). The square grid with sides of 3 inches
(= one-quarter of a foot) shows that stone-masons worked with an inch measure.

af, at bygmestrene har været danske«.27 Det var
dog især geometriske regler for afsætningen af
kirkernes grundplaner og opstalter, der optog
Roussell, at f.eks. skibets udvendige længde
svarede til dets indvendige diagonal, hvilket
medførte, at »irrationelle talstørrelser« ikke
nødvendigvis skyldtes skødesløs afsætning i
marken, men kunne føres tilbage til arkitektens
geometriske beregninger på tegnebrættet.28
Det er muligt, at nogle kirker er udstukket
efter mere indviklede, geometriske regler, ja
måske i visse tilfælde endog efter særlige »sym
bolske« tal (f.eks. 7, 12, 40 og 70); men i almin
delighed arbejdede man nok med ret simple
længdemål, som afsattes med målesnore og
lægter (de såkaldte roder) på 6, 8, 10 eller 12,
måske 24 fod (sml. fig. 1). Det er vigtigt at
huske, at man i middelalderen som regel regne
de i det duodécimale system, dvs. med brøker
eller multipla af 12. Kirkernes størrelse og ud
formning bestemtes af flere faktorer: økono
misk formåen og rent praktiske krav, men også
af æstetiske og liturgiske hensyn.
En analyse af den anvendte måleenhed bør tage

udgangspunkt i det enkelte monument og ikke
i tilfældigt kendte længdemål. Kun et mindre
antal kirker er formodentlig egnede til målstu
dier. For at nå et rimelig sikkert resultat, må
planen være udstukket så præcist, at man kan
fatte det tilgrundliggende princip, og der må
forefindes detaljer, som gør det muligt at sam
menholde de korte stræk med bygningens ho
vedmål.29 Resultatet illustreres bedst ved at
lægge et kvadratnet med det udledte modul ned
over opmålingen (sml. fig. 10-11), hvorefter
man umiddelbart vil kunne aflæse graden af
sandsynlighed for, at den fundne måleenhed er
det rigtige (som overalt i arkæologien vil der
kun være tale om grader af sandsynlighed, ikke
egentlige bevis). Kvadratnettet vil samtidig vi
se de skævheder og unøjagtigheder, ethvert
byggeri uvægerligt vil være behæftet med. Da
de anvendte mål i almindelighed næppe er ab
strakte eller geometriske størrelser, men prak
tiske håndværkermål, vil det være rimeligt at
søge bygmesterens måleenheder inden for
spektret af middelalderlige (handels)mål, dvs.
fodlængder mellem 25 og 33 cm, eller som of
test mellem 27 og 31,5 cm.

48

MARIANNE NIELSEN OG NIELS JØRGEN POULSEN

ELSTED OG BJERAGER KIRKE.
DEN »JYSKE FOD«

Under arbejdet med udgivelsen af kirkerne i
Århus amt konstaterede jeg, at Elsted kirke,30
Vester Lisbjerg herred, var afsat og opført med
en forbavsende nøjagtighed. Bygningen, der er
uden sokkel, er rejst af rå og kløvede marksten
med kvadre i hjørner og omkring døre og vin
duer. Murene danner rette vinkler, og springet
mellem korets og skibets mure svarer til mur
tykkelsen. På fig. 10 er der lagt et kvadratnet
ned over opmålingen; modulets side svarer til
113 cm, som er murfremspringets længde i
nord, og Vô af korets nordside, målt til 678 cm,
og 1/13 af skibets nordside, målt til 1469 cm
(113:1 = 678:6 = 1469:13). Kvadratnettet viser
umiddelbart, at korets mure danner et stort
kvadrat, og at skibets indvendige bredde svarer
til kvadratets side, mens den udvendige længde
er to store kvadrater plus en murtykkelse. På
grund af afsætningens næsten utrolige nøjag
tighed er det idag muligt at konstatere, hvad
den middelalderlige bygmester næppe har anet:
at koret er en smule skævt i forhold til skibet.
Korbuen, der nok har været bestemt til at ud
gøre en trediedel af triumfvæggen, er blevet

Fig. 9. Elsted kirke (jfr. fig. 10). Det formodede
system ved afsætningen af grundplanen, udtrykt i
fod på 28,25 cm. Korets mure danner et kvadrat på
24x 24 fod, murtykkelsen er 4 fod, mens skibet
udvendig er (24+24+4) 52 fod langt og (24+4+4)
32 fod bredt (s. 48). 1:300. Efter Danmarks Kirker. Elsted Church (cf. fig. 10). The system presumed to have
been used for marking out the ground-plan with a foot of
28.25 cm as the unit of measurement.

lidt for smal. Korets nordvindue sidder midt i
facaden, mens skibets norddør og vinduer sy
nes at være anbragt mere tilfældigt; åbningerne
er dog placeret i et fast indbyrdes forhold, idet
afstanden mellem dørens østkarm og midt
punktet i det østre vindue svarer til siden i ko
rets kvadrat.
Hvilken måleenhed har bygmesteren brugt?
Modulet på 113 cm må svare til 2 alen à 56,5
cm eller 4 fod à 28,25 cm, men om man har
arbejdet med alen eller fod, kan ikke afgøres.31
Fig. 9 viser kirkens proportioner, udtrykt i fod.
Bygmesterens målestav kan tænkes at have set
ud, som den bevarede murerstav fra Lüneburg
(sml. fig. 5). Med en sådan »firefodsstok« har
han kunnet kontrollere, at murene blev støbt
med den rette tykkelse, og at døre og vinduer
holdt de rigtige mål.32
Også Bjerager kirke, Hads herred, opfylder
betingelserne for en metrologisk analyse. Byg
ningen er rimelig nøjagtig afsat og proportio
nerne så enkle, at princippet umiddelbart fattes:
korets udvendige længde svarer til skibets ind
vendige bredde, og skibet er indvendig dobbelt
så langt som koret og triumfmuren. Kvadrat
nettet, der er indtegnet på planen over skrå
kantsoklen (fig. 11), tager udgangspunkt i disse
simple forhold. Modulets side kan beregnes til
112,14 cm, svarende til en fod på 28,04 cm eller
en alen på 56,07 cm. Målt med denne fod som
enhed er koret udvendig 20 fod langt og 22 fod
bredt, mens skibet er 28 fod bredt. Murtyk
kelsen er også her 4 fod (den gennembrudte
vestgavl dog 5 fod); springet mellem kor og
skib er 3 fod. Bygningen, der i alt måler 77 fod
(3x24+5), er blevet lidt for bred i vest.
De udledte fodlængder af Elsted og Bjerager
kirke svarer til måleenhederne i flere østjyske
kirker: Lyngå (28,5 cm), Skivholme (28,1) og
Borum (28,4).33 Den fundne fod, der vel svin
gede et sted mellem 28 og 28,5 cm (svarende til
en alen på 56-57 cm), er formodentlig identisk
med den enhed, der o. 1600 regnedes for en
»jysk fod« eller alen, og da blev sammenlignet
med det lybske mål (jfr. ovf.); længden stem
mer smukt overens med alenmålet i Skelskør
kirke (sml. fig. 3) på 56,5 cm = 2 fod à 28,25
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været enerådende på de jyske byggepladser.
C. G. Schultz har sikkert ret i, at adskillige kir
ker i Thy er opført med et mål mellem 29,2 og
29,9 cm, af ham selv opfattet som mere eller
mindre nøjagtige »romerfod« - det kunne jo
også være et gammelt thylandsk mål! Kun fort
satte analyser vil kunne vise, hvilke enheder der
som oftest har været anvendt. Og her må man
være forberedt på at finde varierende mål.

cm. Imidlertid lå et stort antal tyske handelsmål
i nyere tid mellem 28 og 29 cm, og fodmål med
denne længde har sandsynligvis været meget
udbredte i middelalderen. Det kan derfor ikke
afgøres, om en fod på f.eks. 28,3 cm skal opfat
tes som et »hjemligt«, jysk mål, brugt af en
lokal bygmester, eller et udbredt nordvesteuro
pæisk mål, anvendt af fremmede håndværkere.
Fodmål på 28-28,5 cm har selvfølgelig ikke

1

1

)(

1

1J
Fig. 10. Elsted kirke, V. Lisbjerg hrd., Århus amt. Over de romanske afsnit, kor og skib, er tegnet et
kvadratnet med en side på 113 cm, svarende til springet mellem kor og skib og murtykkelsen. Modulet må
svare til 4 fod à 28,25 cm eller 2 alen à 56,5 cm, som i 1600’me regnedes for længden af en »jysk fod« og en
»jysk alen«. (Jfr. fig. 9). - Elsted Church, Århus amt. A square grid with sides of 113 cm, corresponding to the wall
thickness, is plotted in over the Romanesque chancel and nave. The module must correspond to 4 feet of28.25 cm or 2 alen
of 56.5 cm - in the 1600s the lengths respectively of a foot and alen in Jutland (cf. fig. 9).

Fig. 11. Bjerager kirke, Hads hrd., Arhus amt. Siden i det indtegnede modul er beregnet til 112,14 cm, som
må svare til 4 fod à 28,04 cm eller 2 alen à 56,07 cm. Målt med en fod som enhed er koret udvendig 20 fod langt
(= skibets indvendige bredde) og skibet udvendig 28 fod bredt; indvendig er skibet dobbelt så langt (48 fod)
som koret og triumfmuren (20+4 fod), s. 48. - Bjerager Church, Århus amt. The side of the plotted module is
112.14 cm corresponding to 4 feet of28.04 cm or 2 alen of56.07 cm.
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RIBE DOMKIRKE

Elna Møllers indgående arkæologiske undersø
gelser af Ribe domkirke forud for bygningsbe
skrivelsen i Danmarks Kirker34 har vist, at den
romanske kirke er rejst fra øst mod vest, og at
byggeriet er afviklet i etaper stort set svarende
til planens tre hovedafsnit (fig. 15): østafsnittet
med apsis og tværskib, det treskibede, basikalt
opbyggede langhus og vestafsnittet med forhal
og tårne. Anlægget er præget af en regelmæs
sighed, der vidner om et fast program forud for
byggeriets påbegyndelse. Programmet synes
overholdt med hensyn til planen, mens opbyg
ningen har nogen afvigelse.
Det følgende forsøg på at anslå måleenheden
(eller som det skal vise sig måleenhederne) og
dermed fatte dele af den tilgrundliggende idé
skal begrænses til østparti og langhus, idet
vestafsnittet er undergået store ændringer, og
det er usikkert, hvordan forhallen mellem de to
forsvundne trappetårne har været planlagt.
En gennemgang af de eksakte mål vidner om
påpasselighed ved afsætningen, men viser tilli
ge, at det er gået galt med udstikningen af
tværskibet: øst- og vestmuren divergerer mod
syd, så den indre bredde i nord er 10,88 m og i
syd 11,09; de tilsvarende ydre bredder udviser
endnu større difference, fordi murene har for
skellig tykkelse; det ses endvidere, at korsskæ
ringens arkader ikke danner fuldstændig rette
vinkler med tværskibets østflugt. Skævheden
blev bestemmende for sideskibsmurenes ret
ning, og der opstod et knæk i kirkens midtakse, sandsynligvis fordi der her lå en ældre kirke,
der generede nybyggeriet. De to sideskibsmure
har dog samme længde: 30,90 m i nord og
30,94 m i syd. Midtskibets meget nøjagtig af
satte arkadepiller følges parvis, men således at
de korresponderer bedst med vægpilleinddelingen i søndre sideskibsmur.
Som måleenhed for domkirkens byggeri har
Vilhelm Wanscher13 og Olof Lindhe25 foreslået
en græsk fod på 33 cm, mens Mogens Koch28
har beregnet enheden til en kort alen på 46,66
cm. Elna Møller indvender, at »domkirkens

Fig. 12. Målanalyse af portalen (jfr. fig. 13). Kvadra
ternes side er en fod på 28,2 cm. Målt med denne
enhed er åbningen 12x7 fod, og bueslagets toppunkt
er 20 fod over tærsklen. Centrum for de svagt
hesteskoformede buer findes mellem Kristi fødder,
mens centrene for de to spidsbuede cirkelslag findes,
hvor portalfremspringets diagonaler skærer bunden i
tympanonfeltet. Diagonalerne måler nøjagtigt 28
fod, og det er muligt, at det er denne længde, der har
været bestemmende for portalens dimensioner. Målt
med den samme enhed er tværskibets længde 120
fod eller 60 alen (s. 51). - Analysis of the dimensions of
the south door (cf fig. 13). The side of the square is one
foot of 28.2 cm. In this unit of measurement the door
opening is 12 feet by 7 feet, and the crown ofthe arch is 20
feet above the threshold. Measured in the same unit the
total length of the transepts is 120 feet or 60 alen.
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større mål ikke giver fornøden sikkerhed til be
dømmelse af den anvendte måleenhed«.35 Altså
må vi tage udgangspunkt i detaljerne.
Østafsnittet. En analyse af sydportalen, Katho-
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veddøren, på grundlag af Theophilus Hansens
opmåling 1836 (fig. 12-13) viser, at den an
vendte måleenhed må være en fod på ca. 28,2
cm. Målt med denne enhed er døråbningen 7
fod bred og 12 fod høj, idet målet på højden
dog forudsætter, at tærsklens oprindeEge ni
veau er rigtig angivet;36 døråbningens bredde er
i dag 197 cm (197:7 = 28,14 cm).
Sammenholder vi dette mål, der må opfattes
som rimeHg sikkert, med tværskibets udvendi
ge længde, målt til 34 m, (med sokkel 34,2 m)
synes det givet, at tværskibets længde i sin tid
må være sat til 120 fod (34 m = 120 fod à 28,3
cm).
YderEgere viser det sig, at tværskibets østfa
cade med denne måleenhed kan opløses i ho
vedmålene 35+50+35 = 120, hvor 50 fod er
bredden på det korte afsnit, »halsen«, meUem
apsis og tværskib.37 Tværskibets breddemål er
som nævnt ret unøjagtige, og skal derfor lades
ude af betragtning, hvorimod apsidens indven
dige diameter, ca. 9 m, svarer til 32 fod. Sidealtemichemes bredde er i nord 345 cm, i syd 337,
svarende til 12 fod (341 = 12x28,4). De nævn
te eksempler, hvortil der kunne føjes adskilEge
andre,38 synes tilsammen at vise, at man under
opførelsen af domkirkens østafsnit har brugt en
fod på godt 28 cm..
Nøglen til langhusets mål findes i midtskibets
præcist afsatte arkadepiller. SamtEge piUer må
ler ved grunden med sokkel 192-93 cm X 16567 cm.39 Differencen meUem de to sider er
ca. 27,5 cm, svarende til Vé af bredden og
af
længden (27,5x6 = 165,0; 27,5x7 = 192,5),
hvilket viser, at piUeme må være afsat i forhol
det 6:7 under anvendelse af en enhed på ca. 27,5
cm.40 Brugen af en meget kort fod bekræftes af
målene i de kapitæler og kragbånd, der smyk
ker pibernes bagside mod sideskibene (jfr.
fig. 8b-c), og af gaUerisøjleme (fig. 7a-b), der
målt med denne enhed er 7 fod høje.41
Afstanden meUem midtskibets piUer varierer
en smule, men i gennemsnit er arkaderne 3,31
m brede, målt ved grunden, svarende til 12
fod. PiUeme er altså 7 fod lange og arkaderne
12 fod brede, med en akseafstand på 19 fod.
Langhusets længde (fig. 14) er som nævnt
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Fig. 13. Ribe domkirke. Tværskibets sydportal, den
såkaldte Kathoveddør. Tympanet med Korsnedta
geisen er Danmarks største og måske prægtigste
granitskulptur. Gavltrekanten med det himmelske
Jerusalem er sekundært opsat (s. 51). Efter Helms
1870, udført på grundlag af Theophilus Hansens
opmåling og tegning 1836. - Ribe Cathedral. The door
in the south transept. The relief of »The Deposition« on
the tympanum is the biggest and perhaps finest granite
sculpture in Denmark. The pediment with »Celestial
Jerusalem« is a later addition.

meget nøjagtig afsat: 30,94 m i syd og 30,90 i
nord, der på grundlag af det fundne system må
svare tU 112 fod (30,90:112 = 27,58 cm) Eg seks
arkader à 12 fod plus fem piUer à 7 fod plus 2Vi
og 2% fod i hver ende, i alt 112 fod. Langhusets
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fulde bredde er målt fra ydersiden af de sekun
dært gennembrudte sideskibsmure 26,38 m i
øst og 26,56 i vest, hvilket efter al sandsynlig
hed bør opfattes som 96 fod (26,38:96 = 27,5;
26,56:96 = 27,65). Husets længde synes således
sat til 112 fod og bredden til 96 fod, to størrel
ser der næppe er tilfældige, idet 112:96 svarer til
7:6, som tillige er arkadepillemes proportioner.
Langhuset er med andre ord 16 gange så stort
som arkadepillerne (16x7 = 112; 16x6 = 96).
Midtskibets bredde er 11,08 m i øst og 10,95
i vest, svarende til 40 fod (1101,5 cm = 40 fod à
27,5 cm). Heraf følger, at sideskibenes bredde,

målt fra midtskibets vægge til ydermurene, er
28 fod, en fjerdedel af husets længde.
Som måleenhed under opførelsen af domkir
ken er der altså i østafsnittet - efter alt at døm
me - brugt en fodlængde på 28 til 28,5 cm,
mens der i den følgende etape, langhuset, er
anvendt en noget kortere fod på ca. 27,5 cm.
Overgangen til et nyt mål, der vel må skyldes
en ny byggeledelse og nye håndværkere, er for
modentligt sket inden færdiggørelsen af den
nordvestre korsskæringspille, hvis kapitæl (fig.
8a) er udført efter det korte mål. Af de to må
leenheder svarer det første til længder, som

Fig. 14. Ribe domkirke. Langhuset med det brede midtskib og de to smallere sideskibe, i hver side adskilt af
seks arkader og fem rektangulære piller med halvsøjler på bagsiden (sml. fig. 8b-c). Principskitsen viser det
formodede system ved afsætningen af grundplanen, udtrykt i en kort fod på 27,5 cm. Med denne enhed måler
pillerne ved grunden 7x6 fod, og arkaderne er 12 fod brede. Husets samlede længde er 112 fod, bredden 96
fod, svarende til forholdet 7:6. Midtskibets bredde (over soklen) er 40 fod, mens sideskibene er 28 fod brede,
en fjerdedel af husets længde (s. 51 f.). - Ribe Cathedral. The broad nave and narrower side-aisles separated from it on
each side by six arcades and five square piers, each with a column on its reverse face (cf. fig. 8b-c). The scheme of the
presumed system adopted when marking out the ground-plan in short feet of 27.5 cm. In this unit the piers measure 7x6
feet at ground level, the arcades are 12 feet wide; the total length of the nave and side-aisles is 112 feet, and the breadth 96
feet, corresponding to a ratio of 7:6. The breadth of the nave (above the plinth) is 40 feet, while the side-aisles are each 28
feet broad, or one-quarter of the total length of the building.
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Fig. 15. Ribe domkirkes romanske grundplan. De indlagte rektangler illustrerer planens uregelmæssigheder
(s. 50f). Efter Danmarks Kirker. - The Romanesque ground-plan of Ribe Cathedral. The overlaid rectangles illustrate
its irregularities.

foreløbig er iagttaget i flere østjyske kirker,
men som ovenfor nævnt udmærket kan have
været ret udbredte i Nordvesteuropa. Den kor
te fod, 27,5 cm, brugtes efter middelalderen
flere steder i Nederlandene,4 og dens længde
ligger meget nært det handelsmål, der i
1200’me blev standardiseret på Gotland ved?
ophængningen af jemalen på kirkedørene. De
tre gotlandske justéralen måler som nævnt 55,5
cm eller to fod à 27,75 cm. Også dette mål kan
have været i brug flere steder. Kendskabet til
bygmestrenes mål gør det derfor ikke muligt at
udpege stedet, hvorfra de kom.
Betragter vi til slut de talstørrelser, der er ud
ledt af Ribe domkirke, springer straks 6, 7 og
12 i øjnene. Midtskibets piller måltes til 6x7
fod, svarende til forholdet mellem langhusets
bredde og længde; pillerne forholdt sig til arka
derne som 7 til 12, svarende til Kathoveddø
rens åbning. Disse tal er også tilstede i arkitektu
ren: Apsiden inddeles ude og inde af syv blæn
dinger, adskilt af seks halvsøjler; sideskibene
består hver af seks fag, tilsammen tolv, mens

de ovenliggende gallerier i hver langside bæres
af tolv små søjler, der - målt med den fundne
enhed - hver er 7 fod høje.
Som bygning er Ribe domkirke et resultat af
tekniske og håndværksmæssige erfaringer samt
liturgiske og æstetiske hensyn. Men hertil må
utvivlsomt også føjes teologiske og symbolske
overvejelser.42 Planlægningen af det store byg
geri er foregået under gejstlighedens kontrol,
der foruden teologisk indsigt også beherskede
tidens matematiske viden. For middelalder
kunsten var Bibelens beskrivelser af det him
melske Jerusalem og templet en stadig kilde til
inspiration. Maleriet i Schwarzrheindorf af
bygmesteren med måleredskaber (fig. 1-2) - én
af de meget få fremstillinger af sin art - er såle
des ikke udført for at vise den middelalderlige
arkitekt under arbejdet på en af 1100’mes man
ge europæiske byggepladser, men for at illu
strere profetens syn af templet i Jerusalem.
Marianne Nielsen

Niels Jørgen Poulsen

tegninger

tekst
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ON THE TRACK OF THE JUTLANDISH FOOT
Units of Measurement in Romanesque Churches in Jutland, including Ribe Cathedral

In spite of the fact that European linear mea
sures in the Middle Ages differed from region
to region, and that together their variations co
vered a fairly broad spectrum, many metro
logical analyses of medieval architecture never
theless seem to be guided by the view that only
set units of measurement - more often than not
the »classical« Greek or Roman foot - can be
taken into consideration. Thus, most studies
on the measurements of Danish Romanesque
churches are marked by this kind of deductive
line of thought: with some known units of me
asurement as the point of departure, an attempt
is made to find these units employed in a given
building. In Denmark, namely, the Roman
foot (c. 29.5 cm) has been to the forefront in
this respect because a unit of this length is
thought to have been used for the construction
of the large Viking fortress of Trelleborg. It is
likely that a number of Danish churches have
been set-out according to a unit of about 29.5
cm, and this may have derived from the old
Roman foot. But in Denmark in the Middle
Ages, it is unlikely that this particular measure
- one among many - should be known as the
Roman foot, nor presumably was it given spe
cial preference compared to other measures.
The present article argues in favour of an
inductive method, based on the measurements
of the given monument rather than the applica
tion of linear measures at random. To reach a
tolerably reliable result the ground-plan must
have been marked out in the Middle Ages with
enough precision to ensure that its underlying
intentions are understood today. Details must
be found which will enable short distances to
be correlated with the principal measurements
of the church. It is perhaps safest to obtain the
module of smaller parts of the building, and
then compare the derived unit with the large
linear measurements. It is not enough to ana
lyse the principal measurements alone, as these

can be divided by a number of large or small
units, whereby several seemingly convincing
results can be reached. In medieval times fairly
simple linear measures appear generally to have
been used, viz. 6,8,10, or 12 feet, perhaps 24
feet. It is important to remember that calcula
tions were as a rule by the duodecimal system,
i.e. in fractions or multiples of 12. As the mea
sures widely employed are unlikely to have
been abstract or geometrical values but practi
cal craftsman’s scales of measurement, it seems
feasible to look for the master-builder’s unit of
measurement among medieval mercantile mea
sures, in other words, foot-lengths between 25
cm and 33 cm, most frequently between 27 cm
and 31.5 cm. The most probable solution,
then, would be the value which corresponds
best with the greatest number of measurements
in the churches analysed. And here, it is essen
tial that the measurements of details are in
agreement with the principal linear measure
ments of the church.
The analysis of two Romanesque churches in
Jutland is given as an example, namely, Elsted
and Bjerager in Århus amt (county). In fig. 10 a
square grid is laid over the ground-plan of El
sted Church; the side of the module is 113 cm,
which corresponds to the wall-thickness and
constitutes one-sixth of the north side of the
chancel. It is immediately evident that the
chancel walls form one large square, and that
the breadth of the nave, inside from wall to
wall, corresponds to the side of the square. The
module of 113 cm must correspond to 4 feet of
28.25 cm. Fig. 9 shows the dimensions of the
church expressed in feet of this length. In Bjer
ager (fig. 11) an equally straight forward
ground-plan is covered by a square grid. The
side of the module here is 112.14 cm, corres
ponding to a foot of 28 cm.
The lengths of foot derived from the mea
surements of Elsted and Bjerager churches cor-
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respond to the units of measurement employed
in several churches in east Jutland, and they are
probably identical with the unit of measure
ment which c. 1600 was considered a »Jutlandish foot« (28.3 cm - 28.7 cm). But because
lengths of foot ranging between 28 cm and 29
cm were presumably very widespread in the
Middle Ages, it cannot be immediately deter
mined whether a foot of this length was used
by a local builder or by foreign craftsmen.
Ribe Cathedral (cf. Danmarks Kirker, Ribe
amt, vol. I, with a German summary) was built
c. 1150-1225, various materials were used,
including tuff imported from the Rhineland. It
has been suggested that the unit of measure
ment employed was a Greek foot of 33 cm, or a
short alen (»eil«) of46.66 cm. A closer analysis,
however, seems to suggest that two different
units of measurement were used: a foot of
c. 28.2 cm in the apse and transepts (cf. fig. 12)
for the first building phase, and a somewhat
shorter foot of c. 27.5 cm in the basilican nave
(fig. 14) built after an interval of unknown du
ration. Measured in the latter unit, the nave is
96 feet broad and 112 feet long, corresponding
to a ratio of 6:7; the precisely set-out arcade

57

piers flanking the centre aisle measure 6 feet X 7
feet, while the piers are to the arcades 7:12. The
short unit is confirmed by the measurements of
the capitals and the gallery columns (figs. 8 and
7). The numbers 6, 7 and 12 also recur in the
architecture of the cathedral: the apse is divided
outside and inside by seven blind recesses,
separated by six columns, and the two galleries
in the side-aisles are each supported by 12 small
columns which - measured in the found unit are each 7 feet tall.
The transition to a new unit of measurement
must be due to a new master-builder and to
new craftsmen. The length of c. 28.2 cm (a
»Jutlandish foot« ?) corresponds to the unit of
measurement observed in the two village
churches but, as already mentioned, this unit
could well have been fairly widespread
throughout north-western Europe. The short
foot, 27.5 cm, was used in several parts of the
Netherlands after the Middle Ages, and twice
its length (55.0 cm) closely approximates the
alen measure (55.5 cm) which became the stan
dard unit of measurement in Gotland during
the thirteenth century (fig. 6).

Fig. 16. Tåmbyggeri i 1400’me. Fransk bogmaleri.
Kvadrenes størrelse afsættes med målestav før til
hugningen. (Efter Binding og Nussbaum). - Build
ing a tower in the fifteenth century. From a French
illuminated manuscript. The size of the ashlars is marked
out with a measuring-rod before the stone is dressed.
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Fig. 1. Lodi. Udsnit af domkirkens nordside (s. 60). HJ fot. maj 1968. - Lodi. Detail of the north side of the
cathedral.

MOTIVFORSKYDNINGER
BETRAGTNINGER OVER ARKITEKTONISKE FÆLLESTRÆK I
ITALIENSK OG DANSK HØJMIDDELALDER

Todi ligger på toppen af et bredt højdedrag i
den sydvestre del af Umbrien og er en af Mellemitaliens mange indtagende byer. Arkæolo
ger forbinder i første række stedet med den
flotte etruskerkriger, der kendes under navnet
Mars fra Todi og idag indgår i Vatikanets sam
linger, eller måske med den antikke bymur, der
er bygget af store kvadre og sine steder glim
rende bevaret. Kunsthistorikere vil navnlig as
sociere byen med den sublime centralkirke

S. Maria della Consolazione, der med Cola da
Caprarola og andre som arkitekter rejstes i før
ste del af 1500’rne neden for byen på et plateau,
hvorfra der er vid udsigt over den øvre Tiberdal.
Det er ganske med rette, at disse hovedvær
kers ry er nået vidt omkring, men som de fleste
andre italienske byer rummer Todi adskilligt
mere af interesse end guidernes 3-stjernede mo
numenter. I høj grad bemærkelsesværdig er
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f.eks. francikanemes San Fortunato, der opfør
tes omkring år 1300 nær bymidten på en bakke,
hvor der tidligere havde stået et antikt tempel.
Den treskibede, gotiske kirke har fra begyndel
sen været forsynet med en kapelrække langs
hver langside; i dette typologisk interessante
træk kan man aflæse tiggermunkenes vanske
ligheder med at holde ordensgrundlæggerens
fattigdomsidealer i hævd. Skibets grundplan er
desuden disponeret med optiske korrektioner
af hensyn til den perspektiviske virkning i rum
met; særligt påfaldende er det imidlertid, at San
Fortunato er en af Mellemitaliens meget fa hallekirker. I Umbrien at finde denne i Nord- og
Vesteuropa udbredte type er et vidnesbyrd om
gråbrødrenes vidtforgrenede organisation.1
Den prægtigste helhed i Todi er dog det trapezformede torv, hvis søndre ende indrammes
af tunge kommunalbygninger fra byens mid
delalderlige glansperiode, mens den nordre
kortside beherskes af den store domkirke, hvis
front kroner en bred fritrappe.
Under et besøg i Todi blev min opmærk
somhed fanget af, at domkirken på sin korrun
ding og på begge langsider er smykket med
rundbuefriser båret af dværgsøjler (fig. 2). Ved
synet gik tankerne til sjællandske hovedværker
fra Valdemartiden, f.eks. S. Bents kirke i Ring
sted. Dværgsøjler betragtes gerne som »dansk«
kendemærke på teglstensbygninger ved Øster
søen i 1100’rne; Mariekirken i Bergen kan an
føres som et andet eksempel, men her er
dværgsøjlemes placering og funktion noget an
derledes. Den seneste undersøgelse af Todi
domkirkes bygningshistorie2 daterer den eksi
sterende façadeudformning (og et beslægtet
skema på domkirken i Spoleto) til 1200’me, så
de sjællandske bygmestre kan ikke have hentet
forbilledet i disse umbriske byer. Et endnu
yngre, elegant eksempel pryder en af fløjene til
det forhenværende Sant’Agostinokonvent i
Urbino. Hvis man efter disse kronologiske
konstateringer vil give sig til at oplede et ud
gangspunkt for vore dværgsøj lefriser, viser der
sig bl.a. problemer vedrørende motivets forud
sætninger og egentlige væsen. På italiensk
grund peger sporene nordpå, mod Lombardiet

og Piemonte, hvor dværgsøjler optræder i for
skellige dekorative funktioner ved en række
teglstenskirker. Interessant er galleriet på Laza
ruskirken ved Pavia og den kronende frise på
domkirken i Lodi (fig. 1). Nok så vedkommen
de med henblik på motivets opdukken hos os
er det, at adskillige cistercienserkirker smykkes
med sådanne søjler, såvel inde som ude; f.eks.
har domitorietrappen i Rivalta Scrivia på sin
brystningsmur en buefrise, hvor hver anden
bæring udgøres af en dværgsøjle. Mens klo
sterkirkerne endnu ikke er undersøgt i en grad,
der tillader en nærmere datering af de enkelte
bygningsafsnit,3 kan man fæstne sig ved, at
domkirken i Lodi blev opført i årene efter Fre
derik Barbarossas nygrundlæggelse af byen
1158. Hvor hurtigt arbejdet er skredet frem, og
man er nået til tops med høj kirkemurene, hvor
den dværgsøjlebåme buefrise findes, er imid
lertid usikkert.
Da opfordringen til at medvirke i nærværen
de skrift indløb, forestillede jeg mig, som bo
ende i Rom, at kunne bidrage med en artikel,
der kastede lys over nogle hjemlige romanske
motiver ved at anskue deres optræden og muli
ge baggrund i Italien. Der foresvævede mig no
get i retning af den afdøde kirkeværksmedar
bejder Jan Steenbergs sympatiske redegørelse:
Levende Barok. Romerske motiver på van
dring (1971). I denne bog tog Steenberg sit ud
gangspunkt i Berninis og Borrominis Rom og
fulgte den uimodståelige udstråling, der udgik
fra disse mestre og deres værker og som nåede
helt til København.
At gennemføre noget Egnende for nogle ro
manske temaers vedkommende er imidlertid
en større opgave, navnEg da rejseruter og
kunstneriske påvirkningsbaner i middelalderen
er adskiUigt dårEgere oplyste og mere kompEcerede, end det er tilfældet i 1600’rne. I praksis
bEver mit bidrag derfor blot et slags rejsebrev,
hvori strejfes nogle bygninger og enkeltheder,
som er faldet mig i øjnene under udflugter i
ItaEen; tilEge anføres nogle nyere artikler og
bøger, der behandler de berørte motiver og
monumenter.
For en dansker på besøg i lombardiske tegl-
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Fig. 2. Todi. Domkirkens østside, set fra nord. Før sidste restaurering (s. 60). Ældre fot. i Kunstakademiets
bibliotek. - Todi. East side of the cathedral, seen from the north. Prior to the last restoration.
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stenskirker er det uundgåeligt gang på gang at
blive mindet om Mogens Clemmensens påvis
ning af sammenhænge mellem sjællandsk byg
geri i sidste halvdel af 1100’rne og ældre eller
samtidig arkitektur på Posierten.4 De mange
riflede mursten og en række dekorative ejen
dommeligheder ved f.eks. klosterkirken i
Chiaravalle, sydøst for Milano, må angive, dels
at denne lombardiske metropol har spillet en
fremtrædende rolle i eksporten af motiver til
udlandet, dels at cistercienseme formentlig skal
placeres som væsentlige formidlere af såvel
byggetekniske færdigheder som af arkitektoni
ske motiver.
Det er dog næppe hvidebrødrene, der har
medbragt tegningen til gulvet i S. Lars kirke i
Roskilde, for Bernhards klosterregel foreskrev
mere enkle udformninger. Dette i dansk sam
menhæng ret enestående gulvmønster med sine
farvede, mosaiklignende brændtlersfliser må
imidlertid have en fremmed oprindelse. Elna
Møller har i sin fortrinlige fremstilling Ziegel
mosaik5 redegjort for gulvets nærmeste slægt
ninge i Nordvesteuropa og peget på, hvad der
måtte være tænkt på med formuleringen »de
sort-hvide marmorgulve i Italien«, der straks
bragtes i forslag som mønstrets forudsætning,
da gulvet dukkede op ved udgravning i
1930’rne. Polykrome belægninger med cirku
lære figurer som et hovedmotiv er karakteristi
ske for 1100’rne i Syditalien og i landskaberne
omkring Rom. Dorothy F. Glass har godt
gjort,6 at gulvet i klosterkirken i Montecassino,
der lagdes 1071, har regionale forudsætninger i
langt højere grad, end man hidtil har været til
bøjelig til at tro ud fra beretningen hos Leo af
Ostia, der udelukkende omtaler indkaldte, by
zantinske håndværkere. Hun godtgør, at alene
cosmaternes produktion kan følges tilbage til
begyndelsen af 1100’rne.
Siden Knud den Stores tid må man antage
eksistensen af nære og relativt stabile forbindel
ser mellem Danmark og Italien, selvom vi sav
ner næsten alle konkrete informationer og
mange holdepunkter angående hvem, der rej
ste, samt hvornår og ad hvilke veje, trafikken
foregik. En række fikspunkter lyser dog op: På

en rejse besøgte Knud ærkeenglen Michaels
klippehelligdom på halvøen Gargano på den
italienske Adriaterhavskyst, hvor en række
indridsede runer på grottens vægge tillige vid
ner om andre nordboers besøg.7 Knud den Hel
liges enke blev gift med hertugen af Apulien og
sendte gaver til kongens grav i Odense. I det
første korstog (1096-99) deltog kongens bror
og fornemme gejstlige fra Danmark.
En rute, som mange nordfra benyttede på
rejsen gennem Italien, var Via Francigena, der
førte forbi S. Gimignano og Siena og på den
sidste strækning før Rom fulgte den antikke
Via Cassia.8 Da Erik Ejegod 1098 var på pil
grimstur til S. Peters grav betænkte han sine
undersåtter i lignende farefulde og trættende
omstændigheder og grundlagde et herberg syd
for Piacenza samt indstiftede et vinlegat i Luc
ca. En hovedfærdselsåre for pilgrimme og
korsfarere til det hellige land gik fra Rom over
Montecassino og Benevent til Apulien. I Bari
havde Erik Ejegod forhandlinger med paven,
da han drog mod Jerusalem, men undervejs
indhentedes af døden, hvilket indtraf i Paphos
på Cypern, hvor den byzantinske kejser havde
en garnison af skandinaviske lejesoldater. Som
bekendt fortsatte dronning Bodil rejsen og
døde på Oliebjerget. Fomylig har Jens Vellev
fremdraget et par andre danskere, brødrene
Svend og Eskild, der et halvt århundrede sene
re rejste til Jerusalem, hvor også de sluttede
deres dage; det er tankevækkende, at de forin
den havde doneret et betydeligt bidrag til
istandsættelse af en kirke i byen.9
To af Kirkeværkets nærmeste venner og for
henværende medarbejdere har inden for de sid
ste år på en fascinerende måde beskæftiget sig
med Danmark og Europa i 1100’rne. Harald
Langberg10 har fulgt Gunhildkorsets familiære
forbindelser til bl.a. den daværende verdens
navle i Syditalien. Otto Norn11 sporer i jyske
sognekirker riddernes jagt på den hellige gral.
Vi er således fortroliggjorte med væsentlige si
der af denne skelsættende periode. Om korsfa
reren eller pilgrimmen kom fra Sjælland, fra
Flandern, fra England eller Normandiet har
spillet en mindre rolle; for ham må mødet med
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Fig. 3. Palermo. S. Giovanni degli Eremiti, kuplerne og kampanilen. Før sidste restaurering (s. 65). Ældre fot.
i Kunstakademiets bibliotek. - Palermo S. Giovanni degli Eremiti, cupolas and campanile. Prior to the last restoration.

Italien og korsfarernes riger have været en op
levelse så overvældende og æventyrlig, at det
nu kan være vanskeligt at begribe. Og hvem
der nåede helskindet hjem fra sin rejse og havde
sindelag og talent, bragte nye impulser og
fremmede projekter med sig. I denne sammen
hæng hører f.eks. rundkirken i Selsø hjemme,
som konstateret i Danmarks Kirker. Otto Norn
vil i den egenartede bygning se en kopi af grav
kirken i Jerusalem, der notorisk optog skandi
naviske besøgende. Danskes tilstedeværelse
blandt korsfarere og i strømmen af rejsende er
så velbevidnet, at konkrete resultater af første
håndsindtryk ikke kan udelukkes. Også i Ita
lien opførtes rundkirker i 1100’rne; navnlig
nævneværdige som paralleller til vore, er S. Lo
renzo i Mantova og S. Galgano oven for det
mere bekendte cistercienserkloster af samme

navn, beliggende ikke langt fra Via Cassia,
sydvest for Siena.
Med normannernes erobring af Sicilien i sid
ste halvdel af det 11. århundrede etableredes på
øen den herligste blandingskultur, hvor byzan
tinske, arabiske og vesteuropæiske strømnin
ger arbejdedes sammen, og hvorfra inspiratio
ner strålede ud til korsfarernes hjemlande. Når
frisen af krydsende rundbuer i disse år pludselig
viser sig i domkirken i Durham, kan der kun
være tale om overtagelse af et arabisk motiv.
Også kanalzonens byggeteknik, der på sin
vesteuropæiske baggrund er så bemærkelses
værdig avanceret, må have hentet kunnen og
impulser i middelhavsregionens levende tradi
tioner. Navnlig i normannerperiodens tidligste
fase indtog Calabrien en fremtrædende plads.12
Hvad angår det omtalte gulv i torvekirken i
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Fig. 4. Amalfi. Domkirkens frontfacade og kampanilen. (s. 65). Ældre fot. i Kunstakademiets bibliotek. Amalfi. The main front of the cathedral and campanile.
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Roskilde, forekommer motivet snarest at være
resultatet af en inspiration fra sicilianske belæg
ninger, der for en umiddelbar betragtning har
stor lighed med de ovenfor nævnte og mere
velkendte cosmatarbejder.
Tåmafslutningerne på Tveje Merløse kirke
synes at have sine nærmeste (udenlandske)
slægtninge blandt Palermos kupler (fig. 3).13
Det arabiske indslag i Italien er senest blevet
resumeret i en stor oversigt med Francesco Ga
brieli og Umberto Scerrato som bidragydere:
Gli arabi in Italia (Milano 1979). Forfatterne
peger med rimelig forsigtighed på det forhold,
at Vesteuropas første og måske afgørende kon
takt med arabisk kultur fandt sted i Spanien,
omend arabernes erobringer og indflydelse i
Italien nåede en væsentlig større udstrækning
og intensitet, end man ofte gør sig klart.
En række motiver, som satte sine skønneste
blomster i normannernes arkitektur på Sicilien,
og som kom til at spille en rolle i 11-1200’rnes
romanske byggeri, også på vore breddegrader,
har måske ikke haft udspring blot et enkelt
sted. Det kan næppe heller udelukkes, at ensar
tede impulser har gjort sig gældende tid efter
anden og ad forskellige kanaler er nået Nordeu
ropa. På samme tid som rækken af krydsende
buer viste sig hos os, vandt f.eks. hesteskofor
men samt bi- og polykromi en betydelig ud
bredelse i det øvrige Europa. Når hesteskofor
men dukkede op i Danmark, f.eks. i apsiden i
Hansted kirke, var det ikke nødvendigvis di
rekte import fra Middelhavslandene, men til
vurdering af motivet er det af betydning at gø
re sig dets fjerne baggrund klar.
Hvad llOO’mes Italien angår, var forholdene
ret brogede. Politisk og kulturelt eksisterede
der på mange niveauer nære forbindelser med
landene i Nordeuropa, og impulser og perso
ner krydsede til stadighed Alperne. Siden karolingisk tid havde benediktinerne spundet deres
forbindelsestråde gennem Europa, hvad f.eks.
demonstreres af de udgravninger, som The
British School at Rome for tiden foretager i
Farfaklostret, nordøst for Rom; det viser sig, at
ambulatoriet til den ældste kirke har sin nær
meste parallel i domkirken i Fulda.
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I Syditalien udmærkede Apulien sig i ro
mansk tid ved siden af Sicilien. Velkendte stor
værker som domkirkerne i Bari, Canosa, Trani
og Troia vidner om periodens kraft og rig
dom.14 Også andre landskaber træder frem:
Kunstcentrene i Amalfi (fig. 4) og Salemo stod
i frugtbar vekselvirkning med munkene i Montecassino. Blandt Campaniens mange storarte
de monumenter fra denne periode er domkir
ken i Caserta Vecchia bemærkelsesværdig (fig.
5 og 6). Ifølge Mario D’Onfrio,15 byggedes ba
silikaen i første halvdel af 1100’me. Façaderne
krones med en buefrise båret af konsoller og
således formet, at springet til en arkadefrise på
dværgsøjler er meget lille. Over korsskærin
gen, der ligesom tværskibet henføres til en om
bygning i begyndelsen af 1200’rne, hæver en
kuppel sig på en ottekantet tambur, smykket
med dobbeltbuede arkader. Alle façadefacetter
oplives af raffinerede mønstre i fornemme far
vesammensætninger. Vinduer med hestesko
formet runding udmærker korsarmene. Kampanilen, der tilføjedes i 1230’rne, rejser sig ved
siden af kirkens front, og afsluttes foroven med
en ottekantet top og cylindriske småtåme i de
fire hjørner. Denne udformning fandt efter
kommere i Amalfi (1276, fig. 4) og Gaeta (fær
digbygget 1279, fig. 7) og kan være inspireret
fra Sicilien, hvor klokketårnet ved La Martorana i Palermo dateres til 1170’erne.16 Det frem
føres undertiden, at det sicilianske tårn er inspi
reret fra Nordfrankrig; under alle omstændig
heder blev motivet på italiensk grund strammet
til en kraftfuld helhed. Man spørger sig, om et
senmiddelalderligt tårn som det på Jacobskirken i Stralsund, står i gæld til de campanske,
selvom sandsynligheden snarest taler for, at der
ved Østersøen foreligger en sammenhæng med
den vesteuropæiske gruppe, der rummer inter
essante løsninger i f.eks. Delft og Køln.
I forbindelse med de anførte kampaniler er
bl.a. de på façaderne indmurede, glaserede og
dekorerede skåle bemærkelsesværdige på flere
måder. Den betydelige mængde af disse over
vejende importerede »bacini«, som eksisterer i
Italien og daterer sig fra 11. til 14. århundrede,
vidner om et forgrenet net af handelsruter og
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Fig. 5. Caserta Vecchia. Domkirken. Hjørnet mellem langhus og søndre korsarm. Før sidste restaurering
(s. 65). Ældre fot. i Kunstakademiets bibliotek. - Caserta Vecchia. The cathedral. Corner between the nave and south
transept. Prior to the last restoration.

forbindelser over Middelhavet. En række mo
tiver, endda skibstegninger, kan være formid
let via disse keramiske mesterværker, og man

ser frem til interessante resultater af den ud
forskning, som skålene i disse år er genstand
for.17
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Fig. 6. Caserta Vecchia. Domkirkens front og kampanilen. Før sidste restaurering (s. 65). Ældre fot. i
Kunstakademiets bibliotek. - Caserta Vecchia. Main front of the cathedral and campanile before the last restoration.

Det skal ikke forsøges at trække direkte linier
fra Caserta Vecchia til Danmark. Den campanske bygning er blot draget frem som et særde

les vellykket eksempel på en festlig og farverig
sammensætning under sydens sol af de mange
temaer, som i årene før og under dens opførelse
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stod til rådighed for bygmestrene i Syditalien.
Disse folk var ikke ukendte med, hvad der
samtidig rørte sig i Nordeuropa, Byzans og an
dre steder. Polykromi var udbredt i perioden,
og næsten som en modebølge synes afstribning
at være gået over landene. Selchukeme i Tyr
kiet murede façader og arkader med skiftevis
lyse og mørke kvadre samtidig med, at vel
kendte hovedværker i Toscana og i Frankrig
opførtes med farveveksling som et væsentligt
virkemiddel. Hvad det norditalienske område
angår, er hverken de lokale grupper eller de
mulige relationer til tilsvarende fænomener i
andre landskaber synderligt studeret, og det
diskuteres, om der foreEgger byzantinsk eller
arabisk inspiration.18 Men sammenstillingen af
Carraras hvide marmor med den mørkegrønne
sten fra egnen omkring Prato er uhyre virk
ningsfuld og kan ikke undgå at have virket in
spirerende på besøgende riddere og pilgrimme.
Den formodning Egger nær, at bemalingen
med skiftevis lys og mørk kalkfarve, som ken
des i en række danske bygninger fra Valdemartiden, har sit udspring i italienske forbüleder.
Som et eksempel skal anføres det firdobbelte
stik af riffelhugne tegl, som for nogle år siden
blev fremdraget over døren i tårnet i Torup
kirke på Halsnæs; hveranden sten er rødkalket,
hveranden strøget med en blåsort farve. Tilfæl
det antyder en betragteEg udbredelse af stribe
virkning samtidig med, at det godtgør, hvor
farvestrålende periodens bygninger må have
fremtrådt, da de var nye.
Op i 1200’me blev frisen af krydsende buer
et yndet fænomen i dansk teglstensbyggeri og
sammen med andre ornamenter fæstnede den
sig som et dominerende træk ved de pynteEge
kirker på Falster og LoEand. I periodens be
gyndelse praktiseredes som bekendt fra dansk
side lokale »korstog«, hvor vi på Enie med den
tyske ridderorden erobrede land ved den østli
ge Østersø. llOO’mes ridderordner, der ifølge
baggrund og funktion måtte bhve stærkt præ
gede af middelhavslandenes former og praksis,
fungerede som bygherre ved mange fremmed
artede anlæg i Nordeuropa.19 Det kunne se ud,
som om ikke uvæsentEge, men stundom om

dannede itaEenske budskaber er nået de dan
skes øer via kontakt med ridderne i Polen og
Østprøjsen. Den nydeEge herremandskirke i
Uvelse har på skibets søndre langside (den nor
dre er forsvundet ved ombygning) en bemær
kelsesværdig frise af rundbuede arkader, som
bæres af skiftevis enkelte og dobbelte dværg
søjler. NavnEg ved sin størrelse i forhold til façadehojden får frisen karakter af et forenklet
gaUeri. Motivet er vel beslægtet med arkade
bånd på visse af Grenåegnens kridtstenskirker,
men står i øvrigt ret ensomt i vor høj romanske
arkitektur. Ihvorvel åbne façadegaUerier er sær
deles udbredt blandt Europas store, romanske
kirker, og i ItaEen udgør et dominerende ele
ment ved kirkerne i f.eks. Pisa og Lucca, er det
fristende i den liUe nordsjæUandske kirke at af
læse en Qem refleks af gaUerierne på ApuEens
store basiEkaer.
Kjeld de Fine Licht
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MOTIF TRANSFERENCE
Some reflections on shared architectural trends in Italy and Denmark during the high Middle Ages
While in Rome, and during excursions in Italy,
composition of Italian art and architecture at
the author has noticed some decorative and ar
this period, and dwells on the considerable in
chitectural motifs and elements which are
fluence emanating from territory conquered by
found in similar or related forms in Danish
the Arabs, both in Italy and beyond. Finally, it
Romanesque and early Gothic architecture.
is pointed out that the orders of chivalry which
This gives rise to reflections on the routes and
settled in the Baltic areas, were presumably in
relations between the two countries in the high
termediaries through which the continuous im
Middle Ages. The article points out the motley
pulses from the Mediterranean region passed.

Fig. 1. Passionsfrise, o. 1250, i Hürup kirke i Sydslesvig (s. 71, 81). Fot. Gerd Remmer, Flensborg. - Reliefs of
the Passion, c. 1250, in Hürup Church, South Schleswig.

PASSIONSRELIEFFERNE I
STORE RISE KIRKE PÅ ÆRØ
EN LEKTORIEBRYSTNING FRA O.1300

Specielt de sønderjyske kirker er rene skat
kamre for gammelt inventar, der af veneration,
almindelig konservatisme eller nøjsomhed er
blevet vedligeholdt og nymalet gennem gene
rationer. Her i det gamle hertugdømme, syd
for den nuværende landegrænse, finder man i
Hürup og Nørre Haksted nogle af de mest sær
egne og fascinerende kirkeprydelser, der er be
varet fra vore kirkers ældste tid.
Det drejer sig om anselige, mere end meter
høje, træskårne friser med reliefscener fra Kristi
lidelseshistorie anbragt under blændarkader,
hvis trekløverbuer bæres af smækre søjler. De
to passionsfriser er meget nært beslægtede. I
Hürup (fig. 1) ser man fra venstre: 1) Judaskys
set. 2) Hudfletteisen. 3) Korsnedtageisen. 4)
Gravlæggelsen. 5) Opstandelsen. 6) Kvinderne
ved graven. 7) Nedfarten i dødsriget. I Nørre
Haksted findes samme syv scener og hertil en
ottende: Kristus, der fremstilles for Pilatus.
Friserne er udført i den fornemme tidlig-gotiske stil, der havde sit udspring ved 111200’rnes franske katedralbyggerier. Ældst er
øjensynlig Hürupfrisen, hvis figurfremstilling
har bibeholdt meget af den ældre romanske
stils ophøjede, statuariske ro. I Nørre Haksted
er fremstillingen blevet friere og mere fortæl
lende, med et præg af høj gotikkens manér og

Kirkens bygning og brug

elegance. Dragtfolderne fremtræder nu ikke
længere som klistret til kroppene, men falder i
fyldigere, mere posede og knækkede foldekast.
Frisen i Hürup er vel blevet til engang i mid
ten af 1200’rne, den i Nørre Haksted henimod
århundredets slutning. Om håndværkets lokale
oprindelse vidner, at buesamlingerne i Hürup
har en snedkemummerering udført med runer!
Billedskærerarbejdet har i sin tid været fulgt op
af malere, der har givet træoverfladen en præg
tig staffering i lysende farver og guld. Denne
oprindeEge bemahng er forlængst forsvundet,
Egesom også farvelagene fra senere tiders sta
dige overmaEnger er jernet ved nyere re
staureringer. 1
Passionsfriserne i Hürup og Nørre Haksted
står som de største samlinger af tidlig-gotisk
skulptur på gammelt dansk område og som
gådefulde repræsentanter for en monumental
type kirkeinventar, der eUers forlængst er for
svundet. Men der kan til stadighed gøres nye
fund i vore kirker. Her skal vi føje endnu en
gammel passionsfrise til de to bekendte syd
slesvigske.
Store Rise kirke på Ærø har en statelig senka
tolsk altertavle, der må være opsat engang i
slutningen af 1400’me (fig. 2). Siden er den fle
re gange blevet istandsat og frisket op, og sin
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Fig. 2. Altertavle, o. 1475, i Store Rise kirke på Ærø. EN fot. 1983. - Altar-piece, c. 1475, in Store Rise Church on
the island of Ærø.

nuværende fremtræden skylder den hovedsage
lig en modernisering 1773. Ved denne lejlighed
tilføjedes bl.a. kong Christian VII.s kronede
monogram foroven, og der skete en omfatten
de nymaling. De middelalderlige figurer har
herved faet et ganske pudsigt anstrøg af landlig
rokoko. Alle har de faet guldhår og gevandter i
bløde farver med lysende guldstriber overalt på
klædefolderne. Hudfarven er en blodløs alabasthvid, tidens yndede »perlecouleur«, der på
de bare underben giver ganske forkerte associa
tioner til Holbergtidens silkestrømper!
I opbygningen er altret en typisk sengotisk
passionstavle med en figurrig Golgathascene i
det store midtfelt, og den øvrige lidelseshisto
rie skildret i to rækker relieffer anbragt i midt
skabets sidefelter og i de store, bevægelige al
terfløje. Beretningen skal læses, således at de
seks scener i den øvre række leder frem til
midtfeltets store korsfæstelsesscene, medens de

seks nederste afslutter påskeberetningen.
Ser man lidt nærmere på altertavlens snit
værker begynder man unægtelig at undres. De
virker underlig uensartede og sammenbragte.
Kun den sidste scene, Kristus, der som urte
gårdsmand åbenbarer sig for Maria Magdalene
(nederst til højre), svarer i stilen helt til den
store, centrale korsfæstelsesfremstilling, der i
hele sin figurrige opbygning og pågående for
tællestil er typisk for tavlens tilkomsttid. De
andre relieffer derimod er ganske afvigende,
med væsentlig større figurer, der i sammenlig
ning forekommer både gammeldags i klæde
dragterne og i deres holdning og bevægelse
præget af den tidlige gotiks mere høviske og
idealiserede former. Disse relieffers lighed med
fremstillingerne i de to sydslesvigske passionsfriser er slående, og springer særlig i øjnene ved
sammenligning af scener som Korsnedtageisen
og Kvinderne ved graven (fig. 3a-d), hvor bil-
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Fig. 3 a-d. Relieffer af Korsnedtageisen og Kvinderne ved graven, sammenstillet, a-b. Nørre Haksted. Fot.
Landesamt fur Denkmalpflege 1956. c-d. Store Rise. EN fot. 1983. - Reliefs of the Deposition and the Holy
Women at the Sepulchre juxtaposed, a-b. Nørre Haksted. c-d. Store Rise.
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Fig. 4-6. Relieffer i Store Rise kirke: Forrådelsen, Judaskysset og Kristus for Pilatus. EN fot. 1983. - Reliefs in
Store Rise Church: the Betrayal, the Kiss ofJudas, and Christ Before Pilate.

ledskærerne i sin tid må have benyttet de sam
me eller nært beslægtede forlæg. Der kan næp
pe være tvivl om, at man i Store Rise har haft
en passionsfrise som Hürups og Nørre Hak
steds, hvis relieffer i senmiddelalderen er blevet
genanvendt i den store altertavle! Særlig nært
knytter Store Rise-reliefferne sig til Nørre
Haksteds, med hvilke de også har den høje sok
kel til fælles. Stor tidsforskel kan der næppe
have været mellem tilkomsten af de to friser; vi
må antage, at passionsreliefferne i Store Rise
kirke stammer fra årtierne omkring 1300.
Men 700 år er ikke gået sporløst hen over
dem. En del af de gamle relieffer er blevet be
skåret i siderne af hensyn til deres indpasning i
altertavlens rammeværk, et klart bevis på, at de
virkelig er ældre end deres nuværende anbrin
gelse. Ved indføjelsen i den ny altertavle har
man ikke ladet det blive ved denne beskæring.
En billedskærer, vel ham, der samtidig skar
tavlens store Golgathascene, må have givet fle
re af de gamle relieffer en moderniserende op
skæring. Denne overarbejdning er blevet opfulgt af en nystaffering på en tyk kridtgrund,
der endnu i betydeligt omfang er til stede, og
som yderligere kan have haft betydning for de
taljer i reliefoverfladen. Endelig er reliefferne

med 1700’rnes rokokostaffering blevet overlejrede med endnu en periodes stilpræg!2
Den senmiddelalderlige opskæring er flere
steder kendelig både på ansigter og hår, på
dragtdetaljer og vel ikke mindst i den brogede
samling af hovedbeklædninger. Man gad nok
vide, hvor mange huer der har fået form ved at
12-1300’mes karakteristiske spidse jødehat,
som ses fig. 7, har fået afskåret sin høje spids?
Som reliefferne fremstår lader det nærmere
omfang af overarbejdningen sig imidlertid ikke
bestemme. Denne noget kuriøse overleve
ringstilstand gør naturligvis reliefferne til Edt
tvivlsomme vidner om højmiddelalderens
kunst- og kulturhistorie. Til gengæld er der en
særegen charme ved biUeder, der som disse har
taget form og udtryk ved generationers gen
brug.
PassionsreEefferne er gennemsniflig 76 cm
høje og måler (efter beskæring) alle 58 cm i
bredden. Dybden er ca. 10 cm, og træet er
overalt hulet fra bagsiden.3 Rehefferne beskri
ves i den rækkefølge, de har i tavlen, og som
formendig svarer til den, de har haft i en oprin
deEg frise: 1) (Fig. 4). Forrådelsen. Judas, med
langt bølget hår og let kløftet fuldskæg, holder
i venstre hånd en pung, medens han i den højre
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Fig. 7-9. Relieffer i Store Rise kirke: Hudfletteisen, Bespottelsen og Korsegangen. EN fot. 1983. - Reliefs in
Store Rise Church: the Flagellation, the Mocking of Christ, and the Bearing of the Cross.

modtager de store guldmønter af en ung mand
med lokket, kort hår. Mellem dem står en æl
dre mand med et fyldigt, krøllet fuldskæg, må
ske ypperstepræsten, og yderst to andre jøder.
Judas er vist barfodet og i fodsid kjortel lige
som Kristus i de følgende scener. De andre bæ
rer, som de fleste af relieffernes bifigurer, knæ
lange kjortler med bælte; én har ved bæltet et
kort sværd. Han er iført en hat, der, i hvert fald
nu, fremtræder med hængekvast. To andre hat
te er halvsfæriske, den ene, »ypperstepræ
stens«, med opkrammet skygge. 2) (Fig. 5). Ju
daskysset. Forræderen, der ses i profil, kysser
Kristus, som med sin højre hånd gør en helbre
dende gestus mod Malkus, der er sunket i knæ
ved hans fødder med Peters sværd plantet dybt
i øret. Peter er vist foran Judas, ganske Elle og
krum af den kraft han lægger i sværdslaget.
Sværdet har markeret blodrille, kort Ege parérstang og rund knap. En af de omgivende solda
ter, der pågriber Kristus, bærer en tætsiddende
brynjehætte. Relieffet er tydeEgt opskåret i
højre side. 3) (Fig. 6). Kristus for Pilatus, der
sidder på en tronstol med højre hånd løftet be
falende for brystet, medens den venstre holder
et skriftbånd. Han bærer fodsid dragt og en
rundpuldet hat med opkrammet skygge. Fra

venstre føres den bundne Kristus frem af to
soldater iført brynjer med hætte; den ene bærer
herover en ret ubestemmeEg hjælm. - Skrift
båndets påmalede frakturindskrift fra 1773 ly
der: »Hand er schüldig at döe«. 4) (Fig. 7).
Hudflettelsen. Kristus iført lændeklæde står
bundet til marterpælen med venstre fod drejet
ud over relieffets sokkel i en elegant positur.
Han trakteres af to bødler, den ene er skaldet,
og fører sit ris over hovedet med begge hæn
der. Den anden, der bærer en karakteristisk jø
dehat med høj (foroven knækket) spids, har i
hvert fald nu et flot overskæg og bruger en kort
stok. 5) (Fig. 8). Bespottelsen. Kristus, der er iklædt skarlagenskappen, har fået et rør stukket
i hænderne medens en jøde bagfra sætter torne
kronen på hans hoved. Spottende letter en an
den på sin hat, medens en tredje vrængende er
faldet på knæ. 6) (Fig. 9). Korsegangen. Kristus
bærer korset på sin venstre skulder idet den
lange korsarm vender fremad. Han er ganske
krum af byrden og vender hovedet bagud over
skulderen mod en knægt, der med hånden gen
ner ham fremad. Foran trækker en anden i kor
set med sin venstre hånd, medens han i den
højre holder naglerne. Han bærer en lang kjor
tel, der lader det ene ben helt blottet, og på
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hovedet en hat med hængepuld. 7) (Fig. 10).
Korsnedtageisen. Kristi højre arm er taget ned fra
korset og holdes ømt af Maria, medens hans
krop støttes af en skægget mand, Josef af Arimathæa. Ved korsets fod knæler Nicodemus i
færd med at udtrække naglen af fødderne. Til
højre står Johannes sørgende med hænderne
samlet for brystet. Maria er, ligesom også de
andre hellige kvinder i de følgende scener,
klædt i fodsid kjole og kappe med hovedlin. 8)
(Fig. 11). Gravi æggels en. Josef af Arimathæa og
Nicodemus står i hver sin ende af den store
sarkofag, hvori de nedsænker Kristi legeme.
Fire apostle omgiver Maria, der står i midten,
bag sarkofagen, og vrider sine hænder i sorg. 9)
(Fig. 12). Nedfarten i dødsriget, der er vist som et
vældigt opspilet udyrsgab med store hugtæn
der. Foran åbningen ligger djævelen overvun
det, trådt under fode af Kristus, der med sin
højre griber Adams fremstrakte arm, medens
hans venstre løfter en stav, der må have frem
trådt som en korsstav eller en sejrsfane. Som de
første udfris Adam og Eva, der er vist nøgne;
han dækker sin blusel med hånden, hun samler
andægtigt hænderne for brystet. 10) (Fig. 13).
Opstandelsen. Kristus, velsignende og med en
(fornyet?) korsstav i venstre hånd, træder ud af

sarkofagen ved den ene ende. Tre sovende sol
dater må efter de snævre dragter og den ba
gestes »salade-hjælm« at dømme være blevet
bravt opskåret i 1400’rne, da én af dem udsty
redes med en hellebard. - Med deres nuværen
de bemaling i sort, rødt og guld fremtræder de
nærmest som* paradesoldater fra 1700’rne. 11)
(Fig. 14). Kvinderne ved graven. De tre hellige
kvinder er nået ud til den tomme grav, hvor
engelen modtager dem. Han sidder på kanten
med benene nede i sarkofagen, der er vist i om
vendt perspektiv. Englen holder i højre hånd et
skriftbånd, medens han med venstre viser det
efterladte Egklæde frem for kvinderne. De bæ
rer salvekrukker; den forreste har lagt en flig af
kappen mellem hånden og krukken og svinger
i den anden hånd et røgelsekar. - På skriftbån
det er i 1773 påmalet englens ord: »Hand er
opstanden, hand er icke her«.
Forudsætningerne og forbillederne for vore
tre passionsfriser må som nævnt i sidste ende
søges i den monumentale skulptur, der udvik
ledes i forbindelse med opførelsen af 111200’rnes himmelstræbende franske katedraler.
Denne tidEggotiske skulptur kendes i dag bedst
gennem stenhuggernes præstationer på de be
rømte domkirkeportaler i byer som Chartres,
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Fig. 10-14. Relieffer i Store Rise
kirke: Korsnedtageisen, Gravlæggelsen, Nedfarten i dødsri
get, Opstandelsen og Kvinderne
ved graven. EN fot. 1983. - Re
liefs in Store Rise Church: the De
position, the Entombment, the Har
rowing of Hell, the Resurrection,
and the Holy Women at the Se
pulchre.

Paris, Amiens og Reims. I mylderet af scener
på disse portaler og på kirkernes facader leder
man imidlertid så at sige forgæves efter scener
af lidelseshistorien. Det betyder næppe, at den
ne centrale beretning har manglet i disse kirkers
omfattende billedprogrammer. Snarere er det
et fingerpeg om, at disse vigtige fremstillinger
må have haft en særlig fremtrædende plads inde
i kirkerne, hvor næsten al skulptur siden er gået
til grunde.
Vi skal til de billedskulpturer, der i forening
med det store triumf- eller lægmandskrucifiks,
»himlens dør og paradisets nøgle«, dannede
blikfanget for menigheden under messen. For
at forstå disse billeders centrale placering i kul
ten må vi et øjeblik se på kirkernes indretning
og funktion.
I 11-1200’mes franske katedraler blev det al
mindeligt at udforme korskranken som et så
kaldt lektorium, en høj læsetribune, der strakte
sig tværs over kirkerummet kronet af det store
krucifiks. Disse tidlige franske katedrallektorier, der blev normgivende for det meste af Eu
ropa, er nu alle fjernede, men vi kender i ho
vedtrækkene deres almindelige opbygning, li
gesom enkelte har kunnet rekonstrueres på pa
piret (fig. 15).4 Lektoriet bestod af en vældig

pulpiturtribune, hvis hvælvede underetage som
en hal åbnede sig mod skibet med søjlebårne
buer. Midtfor ledte en processionsdør ind til
højkoret, det allerhelligste, hvorfra præsteska
bets evige lovprisning rungede under hvælvin
gerne. Hertil var der ingen adgang for lægfol
ket, som var henvist til at overvære messen i
midtskibet foran lektoriet. Denne gudstjeneste
varetoges ved altre i lektoriets underetage eller
på kirkegulvet foran, hvor et alter gerne havde
en særlig status af lægmandsalter.
Lektoriets overetage, hvortil der ad trapper
var adgang fra koret, fungerede først og frem
mest som en ophøjet plads for prædiken og
læsning (deraf navnet lektorium). Endvidere
benyttedes denne platform som musiktribune,
når der ved højtidelige anledninger blev sunget
sekvenser, antifoner og vekselsang, hvorfor
også et orgel gerne havde plads på lektoriet.
Disse aktiviteter var så at sige udelukkende
vendt mod højkoret som led i præsteskabets
festligt iscenesatte gudstjeneste. Kun undtagel
sesvis taltes der også fra lektoriet mod menig
heden - ved lejlighedsvise prædikener på folke
sproget, og når vigtige ting skulle proklameres
for alt folket. Således forkyndtes ekskommuni
kation og bandlysning af svære syndere høj ti-
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Fig. 15. Lektorium i domkirken i Bourges, o. 1260, set fra vest og fra kortsideme i nord og syd. Rekonstruk
tion ved P. Gauchery gengivet efter Herman Bunjes. - Pulpitum in the cathedral in Bourges, c. 1260.
Fig. 16. Relieffer fra Bourges-lektoriet, forestillende Nedfarten i dødsriget. Til venstre udfris Adam og Eva af
helvedesgabet (Kristusfiguren er næsten borte), til højre koges de fordømte. Efter Sauerländer. - Reliefs from
the Bourges pulpitum depicting the Harrowing of Hell.
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Fig. 17. De bedst bevarede passionsreliefFer fra Bourges-lektoriet, som de er udstillet på Louvre-museet. Fra
venstre ses: Forrådelsen, Judaskysset, Kristus for Pilatus(?), Korsegangen, Korsfæstelsen, Korsnedtageisen og
Nedfarten i dødsriget. Efter Sauerländer. - The best preserved reliefs of the Passion from the Bourges pulpitum, as
exhibited at the Louvres in Paris. From the left: the Betrayal, the Kiss ofJudas, Christ Before Pilate(?), the Bearing of the
Cross, the Crucifixion, the Deposition, and the Harrowing of Hell.

deligt fra lektoriet, foran hvilket den bodfær
dige siden ydmygt måtte udsone sig under det
store krucifiksbillede.5
Lektoriets portalfacade mod skibet var
smykket med en prægtig skulpturudsmykning,
og her synes netop monumentale passionsfriser
at have været et foretrukket motiv. Tiden har
kun levnet tilfældige fragmenter, men fra det
1757 nedbrudte lektorium i Bourges er der dog
så meget af udsmykningen i behold, at man
kan danne sig et indtryk af facadens helhed
(fig. 15).6 Det meget store lektorium åbnede sig
med hele 15 arkader, de fire mod smalsiderne i
nord og syd. I arkadesvikleme var mod midt
skibet anbragt en række af stående apostle, me
dens hele lektoriebrystningen prydedes af en
stor passionsfrise bestående af næsten kvadrati
ske kalkstensrelieffer (ca. 1,15x1,30 m). Beva
ret er elleve scener, hvis placering og række
følge nogenlunde har kunnet bestemmes ud fra
spor og gamle beskrivelser. Frisen indledtes på
smalsiden i nord med Forrådelsen, og afslutte
des tilsvarende i syd med Nedfarten i dødsri
get, en scene, der har været fordelt på tre re
lieffer (fig. 16). Lidt usædvanligt er krucifikset i
Bourges inddraget i passionsfrisen som en cen
tral korsfæstelsesscene fremhævet af en treklø

verbue. Normalt synes triumfkrucifikset at ha
ve været væsentlig større, træskåret, malet og
forgyldt, og anbragt over lektoriebrystningen.7
Reliefferne i Bourges er som det fremgår af
deres opstilling i Louvremuseet (fig. 17) meget
stærkt ødelagte. Korsfæstelsesscenen er endvi
dere forvansket ved restaurering og komplette
ring i 1600’me. Tilstanden til trods røber re
liefferne en udsøgt kvalitet. Den oprindelige
virkning må have været storslået, med præg
tige farver fremhævet af den ganske usædvan
lige glasindlægning i relieffernes tæppeagtige,
mønstrede baggrund (jfr. fig. 17). Vi far her et
sjældent indblik i, hvorledes 1200’rnes franske
billedhuggere kunne behandle de centrale te
maer i den kristne lære. Foran sig har menighe
den haft en vældig og lysende levendegørelse af
Kristi offergerning, således som den gentoges
under messens fejring.8
Det må være lektoriefacader som Bourgeskatedralens, der - ganske beskedent - har fun
det afspejling i de danske kirkers passionsfriser.
Dimensionerne er unægtelig andre, ligeledes
materialet og kunsten, men sammenhængen
fremgår tydeligt af frisernes udformning og an
bringelse i de små landsbykirker.
Bedst underrettet er vi om opbygningens
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udformning i Nørre Haksted. Et stemningsfuldt
fotografi af kirkens indre ved århundredeskiftet
viser frisen fæstnet med store murkramper til
triumfvæggen lige under loftet (fig. 18). Såle
des havde den da været anbragt i hvert fald
siden begyndelsen af 1700’rne, ligesom den
gennem tiden var blevet nymalet flere gange og
forsynet med forklarende tyske indskrifter.
Disse farvelag fjernedes og egetræet blottedes
1956 i forbindelse med en gennemgribende istandsættelse og ny opstilling.9 En undersøgelse
kunne da fastslå, at hele frisens træværk med
søjlearkader, bagklædning og bjælkeværksindfatning i alt væsentligt var original. Den eneste
senere tilføjelse var det Elle processionskruci
fiks fra 1400’rne i frisens smalle midtfelt. At
passionsberetningens hovedscene, selve Kors
fæstelsen, efter sammenhængen burde have sin
plads her, var imidlertid evident. Det viste sig
da også, at udstemninger i frisens over- og un
derbjælke her passede nøjagtig til en fastgørelse
af kirkens store triumfkrucifiks, der på det
gamle fotografi ses ophængt på kirkens nord
væg (fig. 18).10 Krucifikset kunne således, efter

at have gennemgået samme afrensning som fri
sen i øvrigt, indføjes på sin gamle plads i en
helhed, der i det væsendige må være frisens
oprindeEge (fig. 19).
Placeringen af det centrale triumfkrucifiks ragende op over den øvrige frise — forudsætter,
at hele reEeffronten i sin tid må være udført til
en væsentlig lavere anbringelse som en lektoriebrystning foran korbueåbningen. Højden
over gulvet kan ikke nøjere fastslås, men der
har i hvert fald skullet være plads til, at der
nedenunder var passage ind til koret. Spor i
bjælke værkets underside viste, at brystningen
havde stået på gulvet båret af fire lodrette stol
per. Derimod viste bjælkeindfatningen ikke
ringeste spor efter en bagudgående, vandret
tømmerkonstruktion, som kunne have båret
gulvet i en lektorietribune! Der har altså aldrig
eksisteret nogen egendig overetage i form af en
gangbro bag brystningen. ReEeffronten må fra
første færd have stået foran korbuen direkte
støttet op mod triumfvæggen. Et ejendommeEgt arrangement, der på den ene side helt har
fremtrådt som en lille lektoriefacade, men som

Fig. 18. Nørre Haksted kirke, interiør 1900. Ivar Hertzsprung fot. - Nørre Haksted Church, interior 1900.

PASSIONSRELIEFFERNE I STORE RISE KIRKE

81

Fig. 19. Nørre Haksted kirkes lektoriebrystning efter restaureringen og triumfkrucifiksets indføjelse på sin
oprindelige plads 1956. Fot. Landesamt fur Denkmalpflege. - Nørre Haksted Church. The gallery front of the roodloft after restoration, and after the Rood has been returned to its original position in 1956.

på den anden side ikke kan have haft nogen
liturgisk lektoriefunktion, som den kendes fra
middelalderens storkirker. Der har været tale
om en art attrap, et »skinlektorium«.
Som Nørre Haksted-frisen har den i Hürup
(fig. 1) i nyere tid været ophængt øverst på kir
kens triumfvæg. Da den 1892 blev nedtaget og
renset for farver kasseredes imidlertid både den
gamle bagklædning og bjælkeindramningen.
Hermed forsvandt formentlig mulighederne
for nærmere at bestemme den oprindelige bæ
rekonstruktion. Også i Hürups reliefserie
mangler selve hovedscenen, Korsfæstelsen, der
må have eksisteret i form af et triumfkrucifiks.
Da der ikke i reliefrækken er afsat plads til dets
indpasning, må krucifikset eller krucifiksgrup
pen snarest have haft sin plads oven på bryst
ningen, over den centrale gravlæggelsesscene.11
I forhold til de to sydslesvigske passionsfriser
må Store Rises have været væsentlig længere,
men den ærøske kirke er også både større og
bredere. Medens Hürups syv og Nørre Hak
steds otte relieffer har været afpasset efter en
triumfvæg, der begge steder er knap syv m.
bred, måler denne væg i Store Rise hele 9,30 m.
Det skulle, hvis vi tænker os reliefferne anbragt
under buer af samme bredde som Nørre Hak
steds (0,75 m), give udmærket plads til hele
serien i en frise foran korindgangen. Vi kan

tænke os frisen med et ulige antal relieffer (som
i Hürup), nemlig de bevarede elleve; der kan
også have været et Uge antal (som i Nørre Hak
sted), nemlig hvis det senmiddelalderlige relief
af Kristus som urtegårdsmand har afløst et æl
dre med samme motiv. Umiddelbart virker en
rekonstruktion med 12 relieffer måske mest til
talende; i så fald ville et smalt midtfelt med et
triumfkrucifiks kunne indpasses Ege foran kor
buen flankeret af korsegangen og korsnedta
geisen.
Disse overvejelser må naturEgvis bEve Edt af
en tankeleg. Lige så Edt som i Hürup kan vi i
Store Rise sige noget nærmere om den bærende
konstruktion foran triumfmuren. Svarende til
Nørre Haksted kan der have været tale om
skinlektorier, men brystningerne kan også tæn
kes at have tilhørt rigtige små lektorier. I så fald
har der været tale om opbygninger svarende til
den, der for få år siden konstateredes i Uggeløse kirke i NordsjæEand. Her viste en nøjere
undersøgelse af spor i murværk og gulv, at
man engang i første halvdel af 1200’me foran
triumfmuren havde indbygget en lektorietribune med gangbro i højde med korbuens veder
lag.12 Herunder var der gennem en muret kor
skranke adgang til koret, medens lektoriet nord
og syd for korbuen dannede ciborium (alterbal
dakin) for sidealtre. Lektoriets overetage, der i
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Fig. 20. Den statelige S. Nikolai kirke i Store Rise består af romansk kor og skib, med unggotisk, indhvælvet
korforlængelse og flere sengotiske tilbygninger. Det middelalderlige Ærø hus eller slot har formentlig ligget
nær kirken, der var en rig kongelig grundlæggelse. Engang i højmiddelalderen er kirken blevet overdraget til
S. Knuds kloster i Odense. Ældre fot. Creutz’ Boghandel, Ærøskøbing. - The stately Church of St. Nicholas in
Store Rise comprises a Romanesque chancel and nave, with a vaulted early Gothic extension to the chancel, and several late
Gothic additions. The medieval manor or castle on the island of Ærø may have been situated near the church, which was a
well-endowed royal foundation. Sometime before 1377 the church was passed to St. Canute's Priory in Odense (S. Knuds
kloster).

Uggeløse har faet lys fra to små runde, højtsid
dende vinduer i langhusmurene, må have været
tilgængeligt ved hjælp af en stige. Hvorledes
sådanne landsbykirkelektorier har været benyt
tet i gudstjenesten er uafklaret. Det må nemlig
have været de færreste liturgiske funktioner,
som direkte har kunnet overtages fra de store
dom- og klosterkirkers lektorier, der har dan
net forbillede for opbygningerne. Læsning og
prædiken mod koret kan der af gode grunde
ikke have været tale om fra tribunen, men den
kan i en vis udstrækning have tjent som prædi
kestol mod sognefolkene i skibet, selv om sog
nepræsternes prædiken i 1200’rne var sporadisk
og gerne indskrænket til en elementær gen
nemgang af trosartiklerne.13 Sandsynligvis har
lektorietribunen i det væsentlige fungeret som

et sangerpulpitur for et par små kordrenge, li
gesom man herfra lettere har kunnet »betjene«
krucifikset, når det skulle tildækkes og når
tændte lys ved særlige lej Egheder skulle anbrin
ges foran det.14
Ingen af disse funktioner i sognekirkernes
beskedent anlagte gudstjeneste nødvendiggjor
de imidlertid opførelsen af et bekosteligt og
rigt smykket lektorium. Når lektorier og lektoriebrystninger er blevet opsat i 1200’rnes
sognekirker, synes motivet i høj grad at have
været dekorativt. Det mere end antydes i hvert
fald af det faktum, at arrangementet, i det
mindste i Nørre Haksted, har været udført som
et skinlektorium uden gangbro. Man har efter
bedste evne søgt at følge med indretningen i de
store kirker, og efter de nye gotiske idealer ud-
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forme korindgangen som en prægtig skulptur
facade.
I monumental form har de tre lektoriebrystninger konfronteret de lokale sognefolk med
Kristi lidelse, korsoffer og sejr over døden og
djævelen - den offergeming, som på mystisk
vis gentoges under messeofferet, der gav me
nigheden del i den guddommelige kraft. I ud
valget af passionsscener er der en klar under
stregning af menneskehedens skyld i forrådel
sen og i jødernes gudsmord, der leder frem til
tanken om Kristi genkomst som alverdens
dommer. Særlig påfaldende er i denne forbin
delse Store Rise-seriens fremstilling af Judas,
der modtager forræderens løn (fig. 4). Dette
motiv er ellers meget sjældent, men optræder i
1200’rne øjensynlig netop på lektoriebrystninger. Vi finder det således også på Bourges-lektoriet (fig. 15, 17) og på vestlektoriet i Naum
burg, den eneste bevarede tyske parallel til vore
passionsfriser.15 Skyldmotivet og domsmotivet
har været væsentligt i disse store billedpro
grammer. I Bourges har buesviklernes apostle
klart anslået domstemaet (fig. 15, 17), der synes
at have haft en endnu mere fremtrædende pla
cering på 1200’rnes tyske lektoriefacader.16 I
Hürup, Nørre Haksted og Store Rise kan den
apokalyptiske overtone have været angivet ale
ne ved de vingede væsner i evangelisternes
skikkelser, der vel efter almindelig tradition har
prydet triumfkrucifiksets ender.17
Impulserne fra Vesteuropas store katedrallektorier har utvivlsomt passeret en række nu
ukendte mellemled på vejen til de beskedne
danske landsby kirker. De direkte forbilleder
for vore passionsfriser har formentlig været at
finde i danske dom- og klosterkirker, hvis lek
torier alle er forsvundne.18
I dag kan der kun peges på enkelte paralleller
til vore tre udskårne lektoriebrystninger. I
Storvorde kirke ved Ålborg har muligvis eksi
steret en tilsvarende passionsfrise, hvoraf dog
kun er bevaret et par figurer af Maria og Johan
nes, som kan være rester af en Korsnedtagelseseller Gravlægningsscene beslægtet med Hürupfrisens (fig. 21).19 Hertil kommer i de tre syd
slesvigske kirker Hatsted, Nebel og Nykirke
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Fig. 21. Storvorde kirke, relieffer af Maria og Johan
nes, o. 1250, formentlig fra et Korsnedtagelses- eller
Gravlæggelsesrelief svarende til Hürups, fig. 1. LL
fot. 1981. - Storvorde Church. Reliefs of the Virgin and
St.John, c. 1250, probably front the Deposition or the
Entombment corresponding to Hürup Church (fig. 1).

apostelrækker fra årtierne o. 1300, der forment
lig har prydet lektoriebrystninger som led i en
dommedagsfremstilling.20
De tilfældigt bevarede rester antyder, at lek
torier og lektorielignende arrangementer kan
have haft en vis udbredelse i 1200’rnes danske
sognekirker. Når kun et enkelt landsbykirkelektorium, det ovennævnte i Uggeløse, har
kunnet påvises bygningsarkæologisk, kan det
jo hænge sammen med, at sådanne lette træop
bygninger udmærket kan være forsvundne
uden at efterlade sig kendelige spor i murværk
og gulv.
Hvor vi på triumfvæggen finder rester af en
mere omfattende kalkmalet udsmykning fra
denne periode kan der dog af gode grunde ikke
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Fig. 22 a-b. Gothem kirke, Gotland, a. Interiør med
kalkmalet passionsfrise, o. 1300, hvis hovedscene
har været triumfbuens nu manglende krucifiksgrup
pe. Hertil har i nord sluttet sig: Hudfletteisen, Kor
segangen og Pilatus, der vasker sine hænder, i syd:
Gravlæggelsen, Opstandelsen og Nedfarten i dødsri
get. Foroven på triumfvæggen ses i stort format
malet Bebudelsen (indledningen til frelseværket) og
Korsnedtageisen, og øverst i hvælvingen troner de
strålende engle, gennem hvis hænder præsten i mes
sebønnen på alles vegne har bedt Gud om at mod
tage offeret, b. Udsnit af frisen, Hudflettelsen. Sve
riges kyrkor fot. 1960. - Gothem Church, Gotland, a.
Interior with painted Passion frieze, c. 1300. The sequen
ce once culminated in the (now lost) Rood group in the
chancel arch. b. Detail of the frieze, the Flagellation.
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have stået nogen form for lektorium. De for
holdsvis fi eksempler på sådanne udsmyknin
ger er interessante derved, at de i deres motiv
valg slutter sig ganske nøje til lektoriebrystningernes. Ja, de kan i en vis forstand opfattes som
billigere, malede udgaver af en lektoriefacade.
Hovedmotivet synes som oftest at have været
dommedag med apostlene som bisiddere, men
vi finder også kalkmalede passionsscener på
triumfvæggen.21 Særlig spændende i denne for
bindelse er en udsmykning fra o. 1300 i Gothem kirke på Gotland, fordi der er tale om en
passionsfrise, der både ved sin anbringelse og
sin arkitekturindramning af scenerne er en ty
delig malet parallel til vore skulpturfriser
(fig. 22a-b).22
De omfattende, kalkmalede billedprogram
mer har imidlertid været væsentlig sjældnere i
1200’rne, end i den ældre, romanske tid. Fra
årtierne o. 1200 blev det tydeligvis kutyme at
indskrænke kirkerummets malede udsmykning
til dekorative borter og mønstre, der fremhæ
vede arkitekturledene i bygningen og ikke
mindst i de ribbehvælv, der efterhånden holdt
deres indtog.23 Dette skift er et udtryk for, at
maleriet underordnedes arkitekturen, men det
må samtidig ses som et indirekte vidnesbyrd
om, at hovedvægten i kirkeudsmykningen nu i overensstemmelse med gotikkens idealer - er
blevet lagt på skulpturfremstillinger. I manglen
af den let bearbejdelige kalksten, som i andre
egne muliggjorde gotikens skulpturfacader og
slanke arkitekturled, har man herhjemme satset
på snedker- og billedskærerarbejde i det gode
danske egetræ og på udsmykningen af kirkens
store indvendige portal. Dens flankerende side
altre er blevet udstyret med store helgenskulp
turer i rigt udskårne alterskabe,24 og korbuens
korsfæstelsesfremstilling har ßet en større, ri
gere og væsentlig mere skulpturel udformning
(jfr. fig. 23). Yderligere har man altså i nogle
kirker indpasset disse billeder i en prægtigt ud
skåret lektoriefacade, men en sådan overdådig
hed har - må vi tro - næppe været almindelig i
vore landsbykirker.25
Ebbe Nyborg
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Fig. 23. Triumfkrucifiksgruppe, o. 1300, i Guldager
kirke ved Esbjerg. Sidefigureme har rygbrædt (dor
sale) udformet som et fint lille stykke gotisk arkitek
tur, en søjlebåret spidsgavl med karakteristiske
»krabber«. Gruppen havde endnu o. 1800 sin plads
på en bjælke i korbuen; nyere farver. Mogens Larsen
fot. 1977. - Rood group, c. 1300, in Guldager Church
near Esbjerg.
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RELIEFS OF THE PASSION IN STORE RISE CHURCH ON ÆRØ

A gallery front from
In a large late medieval altar-piece in Store Rise
Church on the island of Ærø (fig. 2) there are
eleven carved, re-used Passion reliefs in wood
from c. 1300 (figs. 4-14). When fitted into their
present position in about 1475 they were some
what recut, and Eke the rest of the altar-piece
they were repainted in 1773 in the rural rococo
style. Their original purpose has to be under
stood in the context of two corresponding
friezes in two churches not far away, i.e. Hü
rup and Nørre Haksted in what was once the
southerly part of the Danish duchy of Schles
wig, now in the German Federal RepubEc
(figs. 1, 18-19). On these friezes, with seven
and eight reEefs respectively, the architectural
framework of early Gothic trefoil blind arcading is stiU preserved, in Hürup with carpenter’s
numbering in runes (fig. 24).
The friezes are actuaUy the richly carved gal
lery fronts of rood-lofts, the principal motif of
which has been the rood. The latter is preser
ved only in the church of Nørre Haksted,
where it is attached to a narrow panel at the
middle of the frieze (fig. 19). In Hürup Church,
the vanished rood must have been above the
central reEef of the Entombment of Christ
(fig. 1). The bearing construction itself can
only be more closely ascertained at Nørre Hak
sted, where it is evident by the beams that there
has never been a floor behind the facade. Cu
riously, the gaUery front was raised on posts

a rood-loft c. 1300

against the east waU of the nave to give the
appearance of a rood-loft. The structures in
Hürup and Store Rise may have been similar,
but could also have been true rood-lofts.
It is hardly Ekely that the rood-loft has fulfil
led any substantial Eturgical function in these
parish churches, notably since the one in Nørre
Haksted even lacks an upper tier. The main
motive for putting in these arrangements was
sooner decorative, in that a modest attempt has
been made to create a modern sculptural front
as seen on the facades of great contemporary
pulpitums in France (figs. 15-17). The direct
models for the Passion friezes in these village
churches have probably been found in cathe
drals and monastery churches within the realm,
where no pulpitum has survived.
Rood-lofts and sham rood-lofts were hardly
usual in thirteenth-century parish churches in
Denmark. Archaeological evidence in the fa
bric has only been found in a single case (Ugge
løse Church, Zealand, c. 1200-1250). The cru
cifix flanked by figures of the Virgin and St.
John, which are often preserved in Danish pa
rish churches (fig. 23), must have normaUy
been on a rood beam in the chancel arch.
Sometimes the rood has had a setting of murals
that served as a modest, painted version of a
pulpitum facade. A very beautiful example of
this can be seen in Gothem Church on the Swe
dish island of Gotland (fig. 22a-b).

Fig. 24. Snedkemummerering af
Hüruppassionens arkadebuer. Ef
ter tegning af Magnus Petersen.

Fig. 1. Tise kirke. Det indre set mod øst med lektorieprædikestol fra slutningen af 1500’rne. E. Rosing Holm
fot. 1983. - Tise Church. Interior to the east with pulpit and gallery from the close of the 1500s.

LEKTORIEPRÆDIKESTOLE I
ØSTD ANMARK
UDBREDELSE OG FORUDSÆTNINGER

Under arbejdet med inventarbeskrivelserne til
Holbæk amts kirker er jeg blevet overrasket
over den relativt hyppige forekomst af de så
kaldte lektorieprædikestole, der blev udført i
årene o. 1580-1650 og nogle først fjernet så sent
som omkring midten af forrige århundrede. Af
sådanne opstillinger in situ findes der i det nu
værende Danmark kun to, begge i jyske kirker,

nemlig Tise i Vendsyssel (fig. 1) og Ulfsborg i
Nordvestjylland lige øst for Nissum Çord.1 I de
gamle danske lande øst for Øresund blev lektorieprædikestolen i Kropp tæt ved Helsingborg
genopstillet 1932 (fig. 20).2
Ved betegnelsen lektoriestol menes en prædi
kestol, der er indrettet som et karnapformet
fremspring i forbindelse med et pulpitur, dvs.
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et balkonlignende galleri tværs over rummet
foran korbuen på det sted, hvor middelalderens
lektorier var opbygget. De efterreformatoriske
lektorieprædikestole har sammen med korgitret, der stod nedenunder, opretholdt det skel
mellem kor og skib, som var kendetegnende
for katolicismens kirkeinteriør.
Da undersøgelserne af Danmarks kirker øst
for Storebælt nu er så godt som afsluttet, og
størstedelen af beskrivelserne udgivet, er det
fristende at søge etableret et indtryk af lektorieprædikestolenes udbredelse i denne del af
landet. Materialet vedrørende de tidligere dan
ske provinser i Sverige er kun sporadisk publi
ceret.3
Man vil forgæves søge efter ordet lektorieprædikestol i sagregistrene til Danmarks Kir
ker; i Sorø amt findes stikordet »lektorium«,
hvis sidetal henviser til beskrivelser af prædikestole, der har været opstillet som lektoriepræ
dikestole. I Præstø amt, der udsendtes som det
første, findes ingen sagregister, men i den
kunsthistoriske oversigt nævnes lektorieopstilEngen i Valløby. Ved læsning af de enkelte kir
kebeskrivelser dukker endnu nogle stykker op,
mens der ingen er fundet i Københavns og Fre
deriksborg amter. I modsætning hertil omtales
i Maribo amt en halv snes sikre, og muligheden
af et betydelig større antal berøres.4 Kend
skabet til dem stammer fra kirkeregnskaber,
præsteindberetninger eller synsforretninger.
Kirkeregnskabeme er i reglen først bevaret fra
begyndelsen eller snarest midten af 1600’me.
Præsternes beretninger indsendt i 1750’eme til
brug for en Danmarksbeskrivelse er af meget
forskellig værdi,5 og kirkesynene var ganske
vist foreskrevet allerede i Christian V.s Danske
Lov, men først efter en bestemmelse 1802 om
genpart til Kancelliet findes de i større måle
stok.

Ved at sammenligne de stole, der fra de
nævnte kilder vides at have været en del af en
lektorieopstilling, træder forskellige karakteri
stiske træk frem. Sine steder kan de yderligere
suppleres med bygningsarkæologiske spor, og
man vil således have mulighed for at fastslå til
stedeværelsen af en nu nedtaget lektorieprædikestol.
Eet sted på Sjælland er man i den heldige
situation at kende tilblivelseshistorien for en
lektorieprædikestol og det tilhørende korgitter.
Det er i Valløby lidt syd for Køge, hvor opstil
lingen skete i forbindelse med en udvidelse af
koret kort før 1600.6
En indskrifttavle på østgavlen fortæller, at
det anselige kor opførtes 1590, da fru Birgitte
Rosenkrantz til Vallø lod kirken renovere og
forlænge. Forlængelsen bestod i opførelsen af
koret, mens renoveringen især gjaldt inventa
ret. Og her er ikke alene de gamle inventar
stykker bevaret og i brug, men også kontrak
ten mellem kirkeejeren og snedker Hinrich
Reinecke, som udførte arbejdet, eksisterer.
Den udfærdigedes i to enslydende eksemplarer,
af hvilke det ene blev hos Birgitte Rosenkrantz,
det andet hos snedkeren. Ifølge kontrakten, der
sluttedes i januar 1591 skal der først gøres et
pulpitur som det i Køge med piller og panel,
dog skal der i fyldingerne i de øverste paneler
(brystningspanelets i modsætning til korgitrets) skæres 16 våbener, skjolde og hjelme »på
det flittigste« (fig. 3); den gamle prædikestol
bruges og med en himmel over »bekvemmelig« stilles i panelet, sådan som det sig bør.
Også den eksisterende trappe til stolen genan
vendes; hvis den er for kort, må den forlænges.
På siden ind mod koret skal panelet blot have
»runde buer (arkader), ikke andet end hvis
høvlen udkræver«, dvs. at der ikke skal være
nogen form for billedskærerarbejde, og igen

Fig. 2. Kort over Sjælland og Lolland-Falster med angivelse af de i teksten nævnte kirker: Ågeby 38,
Antvorskov 19, Bavelse 22, Birket 32, Brarup 33, Døllefjælde 39, Erindlev 41, Fuglebjerg 25, Fuglse 40,
Gedesby 43, Gurreby 35, Helsingør 1, Hyllested 28, Højby 2, Ishøj 11, Jyderup 9, Kalundborg 8, KirkeFjenneslev 18, Kirke-Skensved 15, Køge 17, Landet 37, Munke-Bjærgby 16, Rislev 27, Roskilde 10, Skelby
24, Skippinge 30, Slangerup 4, Smerup 26, Stenlille 14, Store Hedinge 23, Søndersted 12, Søstrup 7, Tågerup
42, Tillese 36, Toksværd 29, Tuse 6, Uggeløse 5, Undløse 13, Utterslev 31, Valløby 21, Vrangstrup 20, Vig 3,
Ønslev 34. - Map of Zealand and Lolland-Falster with the church-names mentioned in the Danish text.
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har fundet anvendelse ved orglet i skibets vest
ende, hvor det er anbragt således, at de i kon
trakten omtalte våbener nu vender mod øst.
Den enklere udførte bagside, uden billedskæ
rerarbejde, der oprindelig vendte mod koret og
ved nedtagningen flyttedes med det øvrige pul
pitur til tårnrummet, er senere delt og brugt
som paneler i koret.
Som en undtagelse er Rislev kirkes regn
skabsbog bevaret allerede for årene 1604-85.
Heraf fremgår, at prædikestolen, som blev rejst
1609, var en lektorieprædikestol; den fjernedes
imidlertid 1863.7
Det er oftere fra præsteindberetningerne,
man har kendskab til lektorieprædikestole, dog
er de korte beskrivelser, præsterne indsendte i
1750’erne af meget varierende værdi, eftersom
nogle udelukkende gengiver indskrifterne på
inventaret, mens andre meddeler korte oplys
ninger om genstandene og deres placering.
Blot et par prøver skal anføres. Vedrørende

hedder det »aldeles efter det arbejde i Køge«.
Yderligere udføres et smukt »gennemsigtigt«
(gennembrudt) panel med dør for sakristiet.
Snedkeren skal begynde med det samme og
»holde til sig« tre gode svende med billedsnideren, så længe arbejdet står på. Hertil gives
ham tømmer, lim, døkker og andet jern efter
behov ... 70 daler og nødtørftig »underhold
ning« med mad og øl og senge til sig og sit
folk, så længe samme arbejde varer.
Ved et besøg i Valløby kirke (fig. 4) finder vi
såvel korgitter som prædikestol og pulpitur,
men ikke længere samlet i den oprindelige op
stilling foran koret. Flytning og restaurering af
andre inventarstykker kunne tyde på, at forhol
dene er blevet ændret o. 1860. Da borttoges dø
rene i korgitret, ligesom korbuekrucifikset fjer
nedes fra bjælken under korhvælvet. Prædike
stolen, hvis oprindelige placering ikke kendes,
er atter taget ned fra sin plads over gitret og
opstillet ved skibets sydvæg, mens pulpituret
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Fig. 3. Valløby kirke. Pulpiturets brystningspanel, der nu bruges som orgelpulpitur i skibets vestende. Tre af
felterne med Birgitte Rosenkrantz’ og Peder Billes anevåbener er anbragt andetsteds (s. 90). Sophus Bengtson
fot. 1931. - Valløby Church. Gallery front now used for the organ loft in the west end of the nave. Three panels with the
coats of arms of ancestors of Birgitte Rosenkrantz and Peder Bille have been put up elsewhere.
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Fig. 4. Valløby kirke. Indre set mod øst med korgitter udført af Henrik Reinike ifølge kontrakt 1591 og
prædikestolen, som oprindelig var anbragt i et pulpitur over gitret, sml. fig. 3 (s. 90). NE fot. 1956. - Valløby
Church. Interior to the east with rood screen executed by Henrik Reineke, according to a contract 1591, and pulpit, origi
nally part of the gallery above the screen.

Munke-Bjærgby noteredes 1758: »... over ko
ret et langt pulpitur i hvis midterdel en liden
udbygning gjort udi en trekant ...«,8 og i den
nærliggende Stenlille, hvor præsten især lagde
vægt på indskrifterne, hedder det bl.a.: »på
prædikestolen, som er over chorsdøren og me
get vanskelig og farlig at komme op på, læses:
Met haaf staar til Gud aleene in 1586 Jep Mor
tensen Skuerup«.9 Også i Fuglebjerg stod sto
len 1755 »højt oppe midt over kordørene sam
let på begge sider til muren som et pulpitur ...
af ren billedhuggerarbejde med himmel over«.
På den nordre side tæt op til muren var en ind
skrift, som bl.a. oplyste, at stolen var forfærdiget af ny 1632.10 Ved »chorsdør« eller kordøre
ne, som ofte nævnes i disse indberetninger, skal
man forstå døren(e) i et korgitter. Et sådant har
været et helt almindeligt stykke efterreformatorisk inventar, der skilte koret fra skibet, men

er fjernet i de fa kirker, der har beholdt deres
lektorieprædikestol (sml. også s. 116f.). Som
eksempler på bevarede gitre kan foruden det
allerede omtalte i Valløby, i flæng nævnes Sten
løse, Selsø, Fyrendal, Kippinge og blandt køb
stæderne: Køge, Sorø og S. Peders kirke i
Næstved.11
En fyldigere og mere præcis beskrivelse af en
lektorieindretning foreligger fra Søstrup lidt
sydvest for Holbæk, hvor stedets præst, Jørgen
Reingaard, o. 1825 skrev sine Efterretninger
om Sønder Jernløse og Søstrup sognekald og
heri oplyste: »... på korets nordre væg opgan
gen til prædikestolen; denne strækker sig som
et pulpitur tværs over kirken, og midt over
gangen bøjer den noget ud, hvilket er den
egentlige stol. Den side, der vender mod kir
ken, er malet med en del stygge billeder, som
skulle forestille dyder. Over stolen en simpel
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Fig. 5. Søstrup kirke. Indre set mod øst med prædikestolen opstillet i skibets nordøsthjørne. 0.1860 blev et
pulpitur, som den havde indgået i, taget ned, og det kamapformede fremspring suppleredes i begge sider. Den
regelmæssigt sekssidede himmel ophængtes i en jernstang gennem hvælvet ovenover (s. 93). Chr. Axel Jensen
fot. 1903. - Søstrup Church. Interior to the east with pulpit in the north-east corner of the nave. About 1860 the gallery to
which it belonged was removed and the projecting bay of the pulpit was added to at each side. The regular hexagonal
canopy was hung from an iron rod through the vault above.

himmel, som blot har karnisstrøgne (profillerede?) kanter, indvendig en udhugget, pånaglet
due«.12 Af denne anordning er kun bevaret ud
bygningen midt over gangen, der af præsten
betegnedes som den egentlige stol, og nu fun
gerer som sådan, bestående af tre fag adskilt af
pilastre. Stolen mangler postament og hviler på
en nyere bærestolpe. Himlen ligger splittet på
våbenhusloftet. 1862 foreslog kirkeejeren at
flytte stolen »ned fra« dens daværende plads,
som altså endnu synes at have været i lektoriet
foran korbuen. Den blev derefter anbragt ved
nordvæggen, hvor der måtte indsættes et nyt
større vindue til »fornøden lysning« (fig. 5).

1913 fik stolen sin nuværende placering i ski
bets sydside.
Med undtagelse af de ß bevarede eksempler
er det gået som i Søstrup med alle de andre
lektorier og deres udbygninger; de blev taget
ned og pulpiturpanelet som oftest kasseret,
men det karnapformede fremspring (kurven)
anvendes fortsat i den pågældende kirkes præ
dikestol, nogle steder suppleret med nye fag i
tilslutning til opgangen og/eller ved væggen.
Af og til har det i forbindelse med ændringen
været nødvendigt at indfælde et stykke nyt træ
i en vinkel, f.eks. mellem karnappen og et til
stødende fag. Sådanne tilføjelser er i reglen ikke
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Fig. 6. Branderslev kir
ke.
Prædikestol
og
gangbro opstillet ved
skibets sydvæg med ad
gang gennem triumf
muren (s. 95). O. Nom
fot. 1948. - Branderslev
Church. Pulpit and foot
way on the south wall of
the nave, entered through
the chancel-arch wall.

vanskelige at erkende, fordi de oftest er af fyr i
modsætning til den oprindelige stols egetræ.
Det er således praktiseret i Branderslev på Lol
land; denne stol (fig. 6) fortjener særlig op
mærksomhed, fordi fire fag af det formodede
lektorium (det ene dog beskåret) bruges som
brystningspanel for den bro, der fører fra op
gangen i triumfmuren til karnappen ved skibets
sydøstlige vindue. Fagene svarer ganske til sto
lens, men adskilles blot ved en enkelt korintisk
søjle, hvorimod stolens hjørner fremhæves af
tre søjler. I arkadefelterne er malede fremstil
linger af de fire evangelister, og i karnappens
midtfag ses Kristus, mens de flankerende fag
rummer malede citater fra Apokalypsen og
Paulus’ brev til Efeserne 2,20-21.13 Der er ingen
spor efter hængestykker, men derimod er kar
nappens underside ved hjælp af profillister delt
i fire felter omkring et ottekantet midtfelt med
roset.
Årsagen til denne udsmykning er selvfølge

lig, at stolen ved sin oprindelige placering i ski
bets midtakse foran korbuen var anbragt friere
og formentlig højere end nu og derfor kunne
betragtes nedefra af menighedens medlemmer
på vej ind i koret til skriftemål eller altergang.
Desuden ville en underbaldakin, selv i den vel
kendte lettere udformning bestående af svung
ne bøjler, i reglen have fyldt for meget og synes
i det hele taget vanskelig forenelig med det kor
gitter, som så ofte nævnes sammen med lektoriestolene.14
En tilsvarende situation kendes i Utterslev,
hvor der midt under stolen har siddet en drue
klase i bladkrans, som senere er blevet delvis
skjult af en nyere bærestolpe. Den anbragtes
som støtte, da stolen o. 1775 flyttedes til skibets
nordøs thjørne med adgang gennem triumfmu
ren.15 Også i den sydvestsjællandske Hyllested
kirke sås ved en istandsættelse af prædikestolen
(fig. 7) 1945 under dens bund mærker af et ke
rubhoved og aftegninger af pålagte Ester med
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Fig. 7-8. Hyllested kirke. 7. Prædikestol med re
liefskåret årstal 1605 og våbener for lensmanden
over Korsør len, Korfits Ulfeldt, og hustru, Else
Brochenhuus. I frisen stafferingsåret 1625 (s. 95). 8.
Undersiden af prædikestolskurven, fotograferet ef
ter restaurering med lister rekonstrueret på grundlag
af spor efter de oprindelige (s. 95). Einar V. Jensen
fot. 1945. - 7-8. Hyllested Church. 7. Pulpit with the
date 1605 carved in relief, and the coats of arms of the
holder of the fiefdom of Korsør, Korfits Ulfeldt, and his
wife, Else Brochenhuus. 1625 on the frieze is the date it
was painted. 8. Underside of the pulpit photographed after
the moulding had been restored, reconstructed on the basis
of traces left by the original moulding.

Fig. 9. Øse kirke. Prædikestolen, der oprindelig har
stået foran korbuen midt i panelet, der nu er skubbet
sammen, sml. fig. 10-11 (s. 97). NE fot. 1983. - Øse
Church. Pulpit originally at the middle of the gallery font
at the chancel arch. The two halves of the gallery front are
now together on the north wall.

en dekoration, som kunne rekonstrueres (fig.
8).16 Samtidig fremkom yderligere vidnesbyrd
om stolens oprindelige placering, som i øvrigt
kendes fra kirkeregnskaberne, hvoraf fremgår,
at den 1737 stod i »korrækket« (korgitret) og
dette år blev flyttet og omdannet. Da man i
forbindelse med restaureringsarbejdet fjernede
et nyere trægulv under stolen, kom der nemlig
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Fig. 10. Øse kirke. Pulpiturets brystningspanel fra 1584 i sin nuværende opstilling ved skibets nordvæg, hvor
de to halvdele er skubbet sammen, således at den reliefskårne indskrift bliver meningsløs med mindre den
suppleres med prædikestolens, sml. fig. 9, 11 (s. 97). NE fot. 1983. - Øse Church. Gallery front from 1584 in its
present position by the north wall of the nave. The two halves have been pushed together, consequently the inscription
carved in relief is rendered meaningless unless the inscription on the pulpit is interpolated.

en bjælke fra den oprindelige opstilling til syne.
På dens ene side var der spor efter profillister
foroven og forneden; imellem dem skimtedes
rester af bemaling svarende til stolens, og af en
frak turindskrift tydedes: »... ngang«.
Endvidere kan indskriften på en stol underti
den tjene som et sikkert bevis på, at den har
hørt til i et lektoriearrangement. Et eksempel
herpå har man i Øse kirke, der undersøgtes
med henblik på udgivelsen af kirkerne i Ribe
amt (fig. 9). Her er prædikestolens oprindelige
indskrifter skåret med reliefbogstaver; i postamentfelterne læses: »Hic svggestvs exstrvctvs
est«, hvilket betyder: »Denne prædikestol er

gjort« hvornår? spørger man uvilkårligt og fo
restiller sig årstallet i et forsvundet felt. Men ser
man på gesimsfrisen, mangler såvel begyndel
sen som slutningen af det bibelsted, der citeres.
Forklaringen kommer ved den videre gennem
gang af kirkens inventar; på et panel (fig. 10),
der nu er opsat direkte på skibets nordvæg, fin
der man fortsættelsen af postamentets indskrift:
»Anno 1584. Pa: Lamberto Severino Ripensi«
(år 1584 da Lambert Sørensen Riber var præst),
og i gesimsen kommer det, der savnedes af ci
tatet fra Paulus’ andet brev til Timoteus 4,2.
Eksempelt underbygges i dette tilfælde yderli
gere af et fotografi fra 1897, der viser pulpitur-
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Fig. 11. Øse kirke. Indre set mod vest med pulpiturets brystningspanel opstillet foran tårnbuen. I midten, hvor
prædikestolen har siddet, er suppleret med et yngre panel, sml. fig. 9-10 (s. 97). Chr. Axel Jensen fot. 1897. Øse Church. Interior to the west with the gallery front put up in front of the tower arch. It has an extra, more recent panel
at the centre, once filled by the pulpit.

panelet stående foran tårnbuen (fig. 11). På
midten er indføjet et tremmeværk i det tom
rum, prædikestolen har efterladt, da den ved
midten af forrige århundrede flyttedes ned i
skibet.17
Ved panelets nuværende opstilling bemærker
man desuden arkadefelternes apostelrelieffer.
De hører sammen seks og seks og er tydeligvis
udført med opmærksomheden rettet mod et
midtpunkt, som mangler, efter at prædikesto
len er taget ud af sammenhængen. Da bryst
ningspanelerne kun undtagelsesvis er bevaret i
det østdanske område, kan ovennævnte indi
cier imidlertid vanskeligt bringes i anvendelse.
Også en stols form, hermed menes den må

de, hvorpå fagene er placeret i forhold til hin
anden, kan give anledning til overvejelser,
hvorvidt den tidligere har indgået som et led i
en større opstilling foran korbuen. Det illustre
res i Toksværd tæt ved Næstved, hvor antagel
sen stadfæstes ved en oplysning fra 1842, da
stolen var anbragt lige over kirkegangen og
borttog udsigten til koret.18 1860 fjernedes den
sammen med et tilstødende panel, men allige
vel har man bevaret indtrykket af den oprinde
lige karnapform, som kendes fra de endnu eksi
sterende lektorieprædikestole. Ligeledes lyd
himlen med dens regelmæssigt ottekantede fa
con har passet til ophængning frit foran triumf
væggen. En anden karakteristisk udformning
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Fig. 12. Fuglse kirkes
østparti med prædike
stolen opstillet på hjør
net mellem kor og skib.
Bemærk himlens uhel
dige placering (s. 99).
Hude fot. 1907. - Fuglse
Church. The pulpit now
in the south-east corner of
the nave. Notice the
canopy.

af en lektorieprædikestols himmel træffes i
Fuglse på Lolland (fig. 12), hvor den er tilpasset
stolens plan med een lang side til fastgørelse på
væggen og fem kortere, der fulgte stolens om
rids i dens oprindelige opstilling.19 Denne har
ligesom bl.a. Utterslev og Hyllested en ud
smykning under bunden, her bestående af kon
sollister og små udskårne rosetter. 1719 stod
den på en pæl i koret, lige over for døren i
korets østvæg.
Flere af de i det foregående opregnede om
stændigheder, der tyder på tilstedeværelsen af
en lektorieprædikestol, findes på stolen i Skel
by kirke beliggende ved Susåen lige over for
kirken i Gunder slevholm. Den anselige byg
ning er så bred, at man ved overhvælvningen
rejste en række piller midt ned gennem skibet;20
ved den østligste, midt foran korbuen stod præ
dikestolen indtil 1885. Det fremgår af en med
delelse i en tilproppet flaske, som blev fundet

imellem to gulvlag i stolen, da den istandsattes
i 1947. Samtidig fremkom på undersiden af
gulvet en roset, der havde været skjult, siden
man anbragte den store Aronfigur som støtte.
Disse forhold sammenholdt med selve stolens
form leder tanken hen på en lektorieopstilling.
Ideen virker ikke overbevisende i det toskibede
rum, men fremdragningen af gesimsfrisens op
rindelige indskrift kunne bekræfte teorien, idet
den viste sig at være et brudstykke afjohannesevangeliets 5. kapitel 24. vers: Hvo, som hører
mit ord og tror den, som mig udsendte, han
haver det evige liv og /kommer ikke til dom
men, men han er trængt igennem fra/ døden til
livet (teksten mellem skråstregerne var bevaret
i stolens frise).
I Vrangstrup lidt længere nordpå mellem
Ringsted og Sorø har prædikestolen ligeledes
udpræget karnapform; den står nu i skibets
sy døs thjørne, hvor der på grund af hvælvkap-
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Fig. 13. Vrangstrup kir
ke. Indre med prædike
stol skåret i Abel Schrø
ders værksted o. 1650,
nu opstillet i skibets sydøsthjøme. I korbuen ses
udhugning til prædikestolshimlen stammende
fra den første anbringel
se i et pulpitur foran ko
ret. (s. 99). Hugo Mathiessen fot. 1914. Vrangstrup Church. Inte
rior with pulpit carved by
Abel Schroder’s workshop
c. 1650, now put up in the
south-east comer of the
nave. The rebate cut for
the pulpit’s canopy can be
seen at the chancel arch, it
shows where the original
gallery-pulpit arrangement
was in front of the chancel.

peme dårligt er plads til den sekssidede him
mel.21 Anden placering er imidlertid ikke
nævnt i arkivalierne, men såvel stolens som
lydhimlens udformning peger tydeligt i retning
af et oprindeligt lektoriearrangement. Denne
opfattelse bliver bekræftet af en udhugning på
vestsiden af korbuen midt i dens overkant
(fig. 13) og af en udskæring i himlens gesims.
Ved en nærmere undersøgelse af stolen i forbin
delse med restaurering i slutningen af 1940’rne
bevidnedes antageisens rigtighed yderligere,
bl.a. af sidefagets stilling i forhold til op
gangen.
Arkæologiske spor vil dog sjældnere kunne
anvendes i eftersøgningen af lektorieprædike
stole. Et indicium, der synes at kunne bruges
som argument for, at en prædikestolshimmel

som her beskrevet har hængt ved triumfvæg
gen over skibets midtgang, er nogle huller eller
spor af sådanne, som i visse kirker endnu ses i
østkappen af skibets østligste hvælv.22 Gennem
dem har der været ført jernstænger til ophæng
ning af inventargenstande; men det behøver
ikke nødvendigvis være en himmel. Hullerne
kan også have været brugt til at fastholde et
korbuekrucifiks, sådan som det endnu ses i
Smerup kirke på Stevns.23 Triumfkrucifikset
havde siden middelalderen sin plads i eller for
an kor- eller triumfbuen, og hvis der efter lektorieprædikestolens opstilling ikke længere var
plads til det store krucifiks, har man i stedet
anbragt et mindre, enten på væggen over kor
buen, eller som det er tilfældet i Tågerup nær
Rødby på Lolland stående som topfigur på
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Fig. 14. Tågerup kirkes indre. I skibets sydøsthjøme prædikestolen, der endnu 1833 stod i et pulpitur tværs
over rummet. Over prædikestolshimlen et krucifiks fra o. 1500 (s. 100). Aage Roussell fot. 1944. - Tågerup
Church. Interior. In the south-east comer of the nave is the pulpit which, as late as 1833, was part of a gallery across the
nave. The crucifix above the canopy is c. 1500.

himlen over prædikestolen (fig. 14), der i hvert
fald 1833 indgik i en lektorieopbygning. 24 Den
ne kirke ejer desuden et større krucifiks, som
må formodes at have haft plads i korbuen, da
det o. 1400-50 kom til kirken, mens det lille fra
o. 1500 (nu på nyere kor s træ) kan have siddet i
altertavlen eller have været brugt som proces
sionskrucifiks.
I Kirke-Fjenneslev ved vejen mellem Sorø og
Ringsted, let kendelig på sine tvillingetårne,

stod prædikestolen 1658 »over kordøren«. Ef
ter at den 1682 var blevet flyttet, og dør og
understander anbragt, ophængtes krucifikset i
en j ernlænke » over koret «.25
Ligesom der i hvælvene kan forekomme hul
ler benyttet til ophængning af prædikestols
himlen, kan man i væggene finde aftryk efter
de bomme eller planker, hvorpå gulvet til et
pulpitur har hvilet. I den østsjællandske Ishøj
kirke fremkom der ved en restaurering 1975
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spor af bjælkehuller indhugget små to meter
oppe i triumfvæggens vestside og i skibets
langvægge lige ved siden af hvælvingspil
lerne.26 De kan have været brugt til en lektorieopstilling, hvori den nuværende prædikestol
muligvis har indgået. Den kan stilistisk dateres
til begyndelsen af 1600’rne i overensstemmelse
med et forsvundet, malet årstal »1620«. Dette
tidspunkt ligger inden for den årrække, hvor vi
fra skriftlige kilder ved, at der opførtes lekto
rieprædikestole, jfr. Esten nedenfor.
Liste over kirker, hvis prædikestol ifølge skriftEge kilder har stået som lektoriestol (sml. kor
tet fig. 2).
kirke
amt
Antvorskov
Stenlille (Holbæk)
Tågerup (Maribo)
Vig (Holbæk)
Kirke-Fjenneslev (Sorø)
Munke-Bjærgby (Sorø)
Bavelse (Præstø)
Søstrup (Holbæk)
Fuglse (Maribo)
Gedesby (Maribo)
Utterslev (Maribo)
Hyllested (Sorø)
Gurreby (Maribo)
Toksværd (Præstø)
Tillese (Maribo)
tRislev (Præstø)
Ønslev (Maribo)
Landet (Maribo)
Døllefjælde (Maribo)
Kalundborg
Erindlev (Maribo)
Fuglebjerg (Sorø)
Brarup (Maribo)
tÅgeby (Maribo)
tBirket (Maribo)
tStore Hedinge

alder
?
1586
1586
1580’eme
o.1590
1595
1596
o. 1600
o.1600
1600’mes beg.
1600’mes beg.
1605
1600’mes beg.
1606
1608
1609
o. 1610
o. 1610
o. 1610
1611
1622
1632
1635
1642
?
?

omtalt
1627
1755
1833
1755
1658
1758
1755
o.1830
1719
1846
o.1775
1737
1856
1842
1848
1609
1845
1774
1849
1719
1840
1755
1852
1755
1755
o.1670

I det følgende vil vi søge at fa et indtryk af vore
ældste prædikestoles alder og udseende for at
belyse baggrunden for opstillingen af lektorieprædikestolene, som ved deres placering i
kirkerummet kun delvis følger Peder Palladius’
anvisninger.
Palladius var den første lutherske biskop på

SjæEand; visitatsbogen, der ikke blev trykt,
mens han levede, men findes i manuskript i Det
kongeEge BibEotek, menes at være affattet i
årene 1538-43.27 Den indeholder ikke en beret
ning om afholdte visitatser, men giver en frem
stilling af de almindeEge synspunkter, hvoref
ter evangeEsk kirkeEv skulle ordnes samt an
visninger på kirkernes indretning. Med hensyn
til prædikestolen hedder det, at den ikke skal
være en bogstol eUer en »hiffgippe«(?) nede på
jorden, men dejlig opbygges ved den søndre
side i kirken, Guds saEge ord til hæder og ære,
og at ethvert menneske kan se sin sognepræst
under øjne, hvad stolestade han har i kirken ...
Og PaUadius slutter: ... kan en almue hver især
forsørge sig og sine med stolestade i kirken, da
må de jo aUe tænke på at lade Vor Herre Jesus
også få sin stol, vel opbygget eUer opmuret af
de ødelagte altre, som så mange nu findes aUe
vegne i kirker, der ikke kunne skikkes til anden
eUer bedre brug.
Længe satte man opstillingen af prædikestole
i forbindelse med reformationens indførelse,
hvorefter prædikenen fik en afgørende betyd
ning i gudstjenesten. Det har dog allerede i
mange år været en kendt sag, at der også blev

Fig. 15. Triumfmuren i Kolby kirke på Samsø. Til
venstre den vinduesEgnende åbning, hvor menighe
den fra deres pladser i skibet kunne se præsten. Til
højre snit mod riord (s. 103). 1:150. Tegnet af HS
1965. - The east wall of the nave in Kolby Church on the
island of Samsø. To the left, a window-like aperture
through which the congregation in the nave could see the
priest. To the right, elevation to the north.
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Fig. 16-17. 16. Læsepult fra Kotzenbüll (s. 104). Efter Kunstdenkmäler Kreis Eidersted. 17. Prædikestol i
Skibbinge kirke (s. 104). M. Mackeprang fot. 1906. - 16. Lectern from Kotzenbüll. 17. Pulpit in Skibbinge Church.

prædiket i de middelalderlige kirker, og en
grundig undersøgelse af det danske prædiken
materiale er foretaget.28 Men vort kendskab til
de ydre forhold omkring prædikenen er endnu
beskedent. Der findes ß skriftlige efterretnin
ger om de ældste prædikestole, og det fremgår
ikke af kilderne, hvad betegnelsen dækker
over.
Prædikevirksomhed især hos tiggermunke er
velkendt; 1493 omtales indirekte en prædike
stol i karmelitterklostrets kirke i Helsingør i
forbindelse med et alter, som stod næst for
Helligtrefoldighedsaltret næst prædikestolen.29
Og ikke alene i klosterkirkerne, men også i
landsbykirkerne nævnes prædikestole. I et brev
dateret 14. juni 1499 fra Sønder Bjert kirkes ar
kiv hedder det bl.a., at der skal bedes for Hen
rik Jepsens sjæl i den hellige kirke af alle præster
i messe og prædikestol,30 som således ikke sy

Kirkens bygning og brug

nes at være usædvanlig. Ingen af stederne har vi
imidlertid kendskab til stolenes udseende.
Som noget enestående findes i Tirstrup kirke
på Djursland en stol sammensat af kalkstens
plader, der anses for at stamme fra o. 1300. Da
Kolby kirke på Samsø restaureredes 1965 stød
te man i triumfvæggens nordre del på et arran
gement, der kan tolkes som en form for prædi
kestol. Adgangen sker fra koret (fig. 15) gen
nem en trappe i murlivet, der fører op til en
repos, hvor præsten har stået og holdt sin præ
diken eller læst teksten ved en muret pult. Me
nigheden, som opholdt sig i skibet kunne se
ham i den vindueslignende åbning i væggen.
Tilsvarende er fremkommet to steder på Djurs
land,31 og måske skjuler der sig flere i murene,
men almindelige har de næppe været.
Oftest må man tænke sig præsten stående
ved den bogstol eller pult, der brugtes til op-
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Fig. 18. Læsepult fra Borris kirke. Siden 1871 i Na
tionalmuseet (s. 104). LL fot. 1983. - Lectem from
Borris Church. In the medieval collections of the National
Museum since 1871.

læsning af dagens tekst. I Danmark er der kun
få tilbage; Slangerup kirke i Nordsjælland har
en, som svarer til fire pulte ved korstolene i
Roskilde domkirke,32 og en lignende fra Borris
kirke i Vestjylland er nu udstillet i den gotiske
kirkesal i Nationalmuseets middelaldersamling
(fig. 18). Fra slesvigske kirker kendes lidt større
læsepulte, hvis form og dekoration er nær be
slægtet med prædikestolenes. Sammenlign
f.eks. læsepulten i Kotzenbüll i Eiderstedt med
stolene i Skibbinge lige syd for Præstø (fig. 17)
eller Kirke Skensved nord for Køge, begge fra
o. 1550.33
Den ældst daterede prædikestol bærer re

liefskåret årstal 1536; den kommer fra Pj edsted
ved Fredericia og står nu i rummet med lu
theransk kirkeudstyr på Nationalmuseet. Sto
len fra domkirken i Visby på Gotland erhver
vedes 1699 til Grötlingbo på den søndre del af
øen. Oprindelig var den en gave fra lensman
den på Visborg slot, Eiler Hardenberg og hans
hustru Karen Rosenkrantz, hvis navne tillige
med årstallet 1548 ses under det danske rigs vå
ben, som flankeres af portrætrelieffer forestil
lende Luther og Melancton.34
For de allerfleste af disse tidlige stole gælder,
at senere tiders restaureringer og ændringer har
gjort det umuligt at afgøre, hvordan de oprin
delig har været placeret. De kan med deres enk
le udformning have stået mere eller mindre di
rekte på gulvet for som pultene at flyttes efter
behov; det menes at have været tilfældet med
de ældste stole i Sverrig og Finland.35 Men de
kan også tænkes at have været opstillet i forbin
delse med et gitter, der lukkede mellem kor og
skib, sådan som det senere praktiseredes f.eks. i
Trefoldighedskirken i Kristianstad i Skåne,
som Christian IV lod opføre i årene 1618-28.
Denne løsning forekommer yderligere veleg
net i en lille landsbykirke, hvor der nogle steder
næppe synes at have været plads til en lektorieprædikestol; det gælder eksempelvis Tuse
kirke ved Holbæk, hvis prædikestol tydeligvis
har haft en central placering (fig. 19).36
Hermed berører vi spørgsmålet om fore
komsten af lektorier. De indrettedes i middelal
deren foran koret i dom- eller klosterkirker,
hvor de samtidig med at begrænse gejstlighe
dens særlige område i højkoret brugtes til op
læsning af den hellige skrift, til sang og prædi
ken for præsteskabet eller munkene, som var
forsamlede i koret. Her i landet er der ingen
lektorier bevaret, men vi har efterretning om
sådanne opbygninger bl.a. i det tidligere bene
diktinerklosters kirke i Herlufsholm, hvor der
Ege til 1811 stod et sengotisk lektorium, omtalt
1808 som »et pulpitur over koret«.37 I Lund
blev lektoriet skildret og aftegnet inden ned
rivningen i 1830’rne. Det fremgår, at der på
midten var et fremspring svarende til de be
skrevne lektorieprædikestoles, men i Lund
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vendt mod højkoret. I landsbykirkeme, hvor
der kun var een præst, havde man ikke brug for
et sådant arrangement. Vi har da også kun
kendskab til ganske fa og vores viden om deres
udformning er yderst begrænset (jfr. s. 77).38
Det ser således ud, som om der med opstil
lingen af lektorieprædikestole ikke er tale om
videreførelse af en middelalderlig tradition.
Dette indtryk bestyrkes af et par tilfælde, hvor
en prædikestol er blevet fjernet fra sin plads ved
sydsiden og anbragt tværs over koret. Det ske
te f.eks. 1590 i Klinte kirke på Nordfyn,39 og
1627 flyttedes stolen i den nu nedrevne kloster
kirke i Antvorskov ud fra muren for at blive
opstillet midt for koret på en muret, ottekantet
pille.40 Hvorvidt det også har været tilfældet
med den tidligere omtalte prædikestol i Vallø
by, der ifølge kontrakten skulle genbruges i
pulpituret over koret, kan ikke afgøres.
Man kan herefter undersøge, om der i for
bindelse med nedtagningen af lektorieprædikestolene fremkommer oplysninger om deres
brug. Det lader ikke til at være tilfældet.
Nedtagningen synes at have strakt sig over
flere århundreder; årsagen var nok først og
fremmest, at det som i Stenlille »kunne være
meget vanskeligt og farligt at komme op på
stolen«.41 Allerede 1682 fjernedes stolen »over
kordøren« i Fjenneslev,42 og som tidligere
nævnt blev den i Utterslev o. 1775 flyttet til
skibets nordøsthjøme.43 Men mange blev stå
ende helt op i 1800’rne. Så sent som 1842 anfør
te synet i Toksværd, at opgangen var højst be
sværlig, så at præsten på grund af det anbragte
bjælkeværk var nødsaget til næsten krybende at
gå ned ad samme. Desuden borttog stolen, der
var anbragt Ege over kirkegangen, udsigten til
koret. I Ønslev kunne høje personer ikke gå
oprejst under stolen, og også her var adgangen
meget ubekvem; det var begrundelsen for, at
man i 1845 ønskede den placeret ved skibets
sydside.44 Der skulle dog gå adskilhge år, før en
forbedring gennemførtes. Men det synes, som
om de sidste forsvinder i forbindelse med ved
tagelsen af kirkeloven af 19. febr. 1861, jfr. lektorieprædikestolen i Søstrup, som nedtoges
1862. Loven foreskriver ganske vist intet om
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Fig. 19. Tuse kirke. Prædikestol med reliefskåret års
tal 1584, nu opstillet ved skibets sydvæg i hjørnet
ved triumfmuren. Den store himmel strækker sig fra
hvælvsviklen over væggen hen foran vinduet
(s. 104). NE fot. 1978. - Tuse Church. Pulpit with the
date 1584 carved in relief, now at the south wall of the
nave in the comer, by the east wall of the nave. The large
canopy extends from the spandrel, and across the wall to
the window.

prædikestolens placering i kirken, kun at der
skal være en fast og bekvem trappe til den, så
vidt muligt med egen adgang. Desuden at sto
len og dens himmel, hvis en sådan findes, skal
være velbefæstede. Det samme gælder [menig
heds] pulpituret og pulpiturstolene; hvis et pul
pitur ikke er fornødent på grund af menighe
dens størrelse, kan det fjernes. Samme begrun
delse kunne antagehg bruges, når en lekto-
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rieprædikestol ønskedes nedtaget, men den er
ikke fundet anvendt i de benyttede kilder, der
kun hefter sig ved det ubekvemme og uprakti
ske i forbindelse med arrangementet.
Efter denne gennemgang af østdanske ek
sempler, må man konkludere, at efterreformatoriske lektorieprædikestole har været langt al
mindeligere end hidtil beskrevet. En systema
tisk undersøgelse af vore prædikestole såvel
som de skriftlige kilder og tilsvarende gennem
gang af alle restaureringsberetninger vil utvivl
somt bringe et betydelig større antal for en dag.
Der skulle herefter være bedre mulighed for at
afgøre, om de efterreformatoriske lektoriepræ
dikestole er en direkte fortsættelse af en mid
delalderlig lektorietradition eller om de repræ
senterer en nyskabelse.
Marie-Louise Jørgensen
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Stig
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and gallery in Kropp
Church in Scania. The
pulpit was removed from
its original position in
1843, but returned to it
again in 1932.
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1932, s. 125-208. Se også C. A. Nordman: Finlands
medeltida konsthantverk. Arts and Crafts in me
dieval Finland. Helsingfors 1980. S. 88 om lektorier
og s. 93 om prædikestolen i Hattula kirke, der står
(og muligvis altid har stået) direkte på gulvet. At
dømme ud fra billederne fig. 59-60 synes den lige så
godt at kunne have stået ved væggen eller måske haft
en central placering i korbuen.
36 DK. Holbæk s. 610.
37 DK. Sorø s. 1142.
38 Om lektorier, se Elna Møller: Om danske lekto
rier, i NMArb. 1950, s. 129-38, desuden Elna Møller
og Henrik Græbe: Uggeløse kirke i søgelyset, i
NMArb. 1972, s. 67-76, samt KultHistLeks.
39 Jfr. M. Mackeprang: Fyenske Landsbykirker om
kring 1600, i Smaaskrifter tilegnede Professor Aage
Friis, 1940 s. 83-95.
40 DK. Sorø s. 618.
41 DK. Holbæk s. 463.
42 DK. Sorø s. 337.
43 DK. Maribo s. 540.
44 DK. Maribo s. 1289.
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GALLERY PULPITS IN EAST DENMARK
In present-day Denmark only two gallery pul
pits are still in their original position at the east
end of the nave in front of the chancel arch.
This could well indicate that they were rare
phenomena; however, fairly frequent refer
ences to them in written sources reveal that this
type of pulpit was quite widespread.
The type in question is a combined gallery
and bay-fronted pulpit, the latter projecting
from the middle of the gallery. The whole ar
rangement has been fitted above the rood
screen. Many of these gallery pulpits were not
dismantled until about the middle of the last
century, or shortly afterwards. In east Den
mark the gallery front is rarely preserved, but
the pulpit itself has as a rule been moved to the
south wall of the nave, and adapted to fit this
new position.
Most gallery pulpits have been made be
tween c. 1575 and c. 1650. Their principal cha
racteristics are the original bay-fronted pulpit
which is often still to be seen, and a typical
decorative detail of the base comprising
moulding round a rosette or bunch of grapes.
The canopy or sounding board could be regu
larly hexagonal in shape, in which case it was
suspended from the vault above, or it had one
long side attached to the wall over the middle

of the chancel arch, and five or seven short
sides corresponding to the bay front of the pul
pit. Rebates cut in the brickwork of the wall to
receive this fitting are still visible in one or two
churches.
An earlier crucifix or processional cross often
surmounted the canopy, or it was mounted on
the wall above, to replace the rood in the chan
cel arch for which there was no longer room.
Enrichments to the pulpit itself seem to have
corresponded with those on other pulpits of the
time. The motifs which seem to have been pre
ferred for the panels of the gallery front are, as
in the Middle Ages, carved representations of
the apostles.
Although the gallery pulpit can be regarded
as a continuation of the medieval rood loft, it
should sooner be seen as an independent deve
lopment. For we know that sermons were
preached in parish churches before the Reforma
tion, but little is known about the setting. It
might have been from a pulpit built into the
east wall of the nave, or from a lectern beneath
the chancel arch. The oldest dated pulpit in
present-day Denmark is from 1536, however
pulpits have not come into general use until the
middle of the century; in other words, at the
same time as gallery pulpits begin to appear.

Fig. 1. Bjemede kirke. Udsnit af altertavle fra o. 1600 med malerier forestillende dåb, nadver og skriftemål
(s. 112). Mogens Larsen fot. 1983. - Bjemede Church. Detail of the altar-piece c. 1600 with paintings representing
baptism, communion and confession.
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På Lateransynoden i 1215 påbød den katolske
kirke enhver troende at skrifte for sin sogne
præst mindst én gang om året, hvilket da gerne
skete i forbindelse med påskekommunionen,
idet skriftemål og nadver blev nøje sammen
knyttet.1 Først, når man gennem bodssakra
mentet havde gjort sig fortjent dertil, kunne
man nyde nadverens sakramente. Bodssakra
mentet indeholder tre led: anger, syndsbeken
delse med syndsforladelse (absolution) samt
fyldestgørelse.2 Det er syndsbekendelsen og
absolutionen, der udgør det egentlige »private«
skriftemål, også kaldet »ørebigten«, til forskel
fra det almindelige skriftemål, der indgik som

et led i gudstjenesten i form af en fast syndsbe
kendelse med en påfølgende fælles absolution,
men som ikke ansås for tilstrækkeligt til at sikre
Frelsen.3 Det private skriftemål er således en
sag, der handles mellem den enkelte troende og
præsten. Når den troende overfor præsten hav
de bekendt de synder, der var ham bevidst,
kunne præsten meddele ham absolutionen, til
sigelsen af syndernes forladelse. Til sikring af
angerens oprigtighed havde kirken mulighed
for at pålægge en timelig straf i form af bods
gerninger, f.eks. faste, almisser eller fremsigel
se af forskellige bønner. Blev disse kirkelige
straffe ikke afbødede i tide, kunne de efter kir-
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kens lære medtages i skærsilden til forlængelse
af pinen dér. Imidlertid var det muligt at for
korte opholdet i skærsilden gennem afladen,
som fra at være en afløsning af de timelige
bodsgerninger i senmiddelalderen også tillag
des en dulmende virkning på skærsildspinen.
Dette måtte naturligvis belaste bodsdiscipli
nen, og såvel dette misbrug som selve skrifte
tvangen var væsentlige mål for reformatorer
nes angreb på den katolske kirke. Flere af refor
matorerne forkastede helt skriftemålet, således
Zwingli, ligesom Karlstadt i 1521 foranledi
gede, at skriftemålet afskaffedes i Wittenberg.
Luther, som på dette tidspunkt opholdt sig på
Wartburg, havde allerede tidligere bestridt det
af katolikkerne hævdede bibelske grundlag for
privatskriftemålet. Han havde desuden oppo
neret kraftigt imod det tvungne skriftemål og
kravet om, at man skulle bekende alle sine syn
der. Dette var, hævdede Luther, meningsløst.
Afgørende var det derimod, at man fik lejlig
hed til at bekende de synder, der tynger sam
vittigheden. For øvrigt måtte det for så vidt
være ligegyldigt, om det er en præst eller en
anden medkristen, der hører skriftet.4
Netop hensynet til samvittigheden er afgø
rende for Luthers stillingtagen. Adgangen til at
skrifte for et andet menneske og af denne høre
et ord til beroligelse af en betrængt samvittig
hed samt modtage forsikringen om Guds tilgi
velse er for Luther så værdifuldt, at han må
finde opretholdelsen af det private skriftemål
berettiget.5
Dertil kommer, at Luther, i og for sig i mod
strid med sit eget krav om frivillighed, gjorde
skriftemålet obligatorisk ved ligesom den ka
tolske kirke at knytte det sammen med nadve
rens sakramente. Luthers bevæggrund hertil
var den herskende vankundighed om troen.
For ikke at risikere, at nadverens sakramente
blev udsat for ringeagt, skulle præsten gennem
skriftemålet søge vished for, at de, der ville til
alters - særligt de »unge og uoplærte« - besad
en rimelig viden om den kristne tro. Skriftemå
let blev derved på en vis måde en til altergan
gen knyttet kundskabsprøve med syndsbeken
delse og absolution.6

Den danske kirkeordinans af 14. juni 1539,
»Den rette Ordinants«,7 fremhæver som en
grundregel, at ingen kan afløses, uden at han i
erkendelse af sine synder har begæret det. Den
skriftende skal over for skriftefaderen enten er
klære sig for en synder i al almindelighed eller
fremføre noget, som nager samvittigheden.
Dog forventes det ikke, at man opregner alle
sine synder. Præsten må på sin side udvise
skønsomhed og af Guds ord »føre lægedom til
synden« og dernæst afløse den pågældende
med håndspålæggelse. Skriftemålet synes ikke
nødvendigvis at skulle efterfølges af altergang,
eftersom det videre hedder, at om han derefter
vil berettes, skal han adspørges, hvad »forstand
og mening« han har om Herrens nadver samt
om han yderligere har »forbedret« sig således i
Kristi skole, at han kan opregne de ti bud og
andet, som hører til børnelærdommen. Kan
han ikke det, må han holde sig fra sakramentet,
indtil han retter sig eller lærer noget bedre.
I overensstemmelse hermed hedder det i
stykket »Huorledis mand skal berettes«,8 at
man, forinden man ßr adgang til nadveren,
skal have svaret på de spørgsmål, der stilles
herom, med mindre vedkommende er kendt
som en skikkelig og retskaffen person. Samme
undtagelse gør Peder Palladius i sit lille skrift
»Om lønligt skriftemål«, som han udsendte til
hjælp for de sognepræster på landet, som »des
værre« er »så grove og uforstandige, at de ikke
ved, hvorlunde de skal handle om lønligt skrif
temål«.9 Palladius foreskriver her, at begæres
alterets sakramente af en mand eller kvinde,
hvis gudfrygtighed er præsten bekendt, »da la
de vi det blive derved«, men ellers skal præsten
undervise vedkommende efter hans eller hen
des nødtørftighed. Er det et ungt og uforstan
digt menneske, skal præsten forhøre det i kate
kismens første hovedstykker, De 10 bud, Tros
artiklerne og Fadervor, »oc ey tils tæde dem til
Sacrament før end de haffue forstaand deri«.
Det katolske skriftemål fandt i vid udstræk
ning sted i ugen før påske - dimmelugen - som
en forberedelse til påskekommunionen, der
normalt var det eneste tidspunkt, hvor der
holdtes altergang.10 At ændre disse vaner var
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Fig. 2. Wittenberg. Bykirkens altertavle, malet af Lukas Cranach d. Æ. o. 1547. I storstykket dåb, nadver og
skriftemål. I predella Luther på prædikestolen (s. 112). Forschungsinstitut fur Kunstgeschichte der PhilippsUniversität, Marburg, fot. - Wittenberg. The altar-piece in the Stadtkirche painted by Lukas Cranach the Elder
c. 1547. The central panel with baptism, communion and confession. On the predella, Luther in the pulpit.

ikke så let. Palladius opfordrer, bl. a. i Visitatsbogen, kraftigt til hyppigere altergang - i det
mindste fire, eller dog to gange om året. Van
skeligheden ved at fa folk til at gå til alters på
almindelige søndage kan hænge sammen med
en fra den katolske tid nedarvet skik, hvorefter
almuen forventede, at præsten i dimmelugen
gik omkring i sognet og holdt skrifte i hjem

mene. Denne skik udstraktes nu også til de an
dre højtider, vel nok fordi det var tradition, at
man, når byen var »afskriftet«, slog spunsen af
en tønde øl og holdt et lystigt gilde. Efter re
formationen blev skriftemål i husene gentagne
gange forbudt, og så sent som i 1589 fandt
Sjællands landemode det nødvendigt at forby
de skriftemål i husene i dimmelugen, idet det
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samtidig oplyses, at der ved dette skriftemål
gøres store gilder »med opredte senge«.11
Bestræbelserne fra myndighedernes side gik
naturligvis ud på at bringe handlingen ind i kir
ken, således som det også foreskrives i ordinan
sen. Ifølge denne skal der i købstæderne holdes
skriftemål om lørdagen i forbindelse med af
tensangsgudstjenesten, mens det på landet fin
der sted om søndagen før gudstjenesten. Senere
flyttedes dog også skriftemålet på landet til
lørdag.12
Skriftemålet har ikke været uden indflydelse
på vore kirkers indretning gennem tiderne,
omend der ikke vil kunne peges på mange for
hold i kirkerne, der står i direkte forbindelse
med det katolske skriftemål. Egentlige skrifte
stole fandtes vistnok ikke i middelalderen,13
mens der i nogle klostre, f.eks. Vadstena, kun
ne forekomme åbninger i korvæggen, gennem
hvilke præsterne siddende i koret kunne høre
skrifte fra folk, der befandt sig udenfor.14 Til
svarende fandtes der en særlig skriftemålsbyg
ning på nordsiden af koret i birgittinerkirken i
Maribo.15
Er der således kun få mindelser om det katol
ske skriftemål bevaret, findes der til gengæld i
kirkerne talrige vidnesbyrd om skriftemålets
betydning efter reformationen. Et interessant
eksempel frembyder den gamle renæssanceal
tertavle i Bjernede kirke.16 Altertavlen, der
stammer fra tiden o. 1600, har siden kirkens
restaurering i 1890-92 været henvist til en plads
højt oppe på rundskibets vestvæg, hvor den
ydermere er blevet grundigt tilsodet af kirkens
varmeanlæg, således at man idag kun med van
skelighed bemærker dens indhold. I det tredelte
storstykke (fig. 1) er der indsat tre samtidige
malerier, i midten et nadverbillede og til ven
stre for dette en dåbsscene, hvor et Elle nøgent
barn, blot iført et lændeklæde, døbes af en
præst i overværelse af forældre eller faddere.
Til højre ser man en skriftemålsscene, hvor en
dreng eller ung mand knæler foran en præst,
atter i overværelse af forældrene. Personerne i
dåbs- og skriftemålsbilledeme synes at være de
samme, men hvorvidt der er tale om portræt
ter, som man har fremsat formodning om,17 er

i denne sammenhæng underordnet; det afgø
rende er, at skriftemålet her er anbragt på linje
med de to sakramentale handlinger. Denne pla
cering svarer ganske til den, som skriftemålet
indtager i Den augsburgske konfession, hvor
det er indføjet efter læren om dåb og nadver.
Selv om de lutherske teologer som nævnt be
nægtede, at skriftemålet som sådan var begrun
det i Skriften, erkendte de, at selve afløsningen
hvilede på bibelsk grundlag og betegnede un
dertiden skriftemålet som et sakramente.18 De
skriftsteder, som her har betydning, er først og
fremmest ordene om »nøglemagten«, Matt.
16,19 og 18,18, samt Joh. 20,23. Det sidst
nævnte sted, »hvem I forlader synderne, dem
er de forladte etc. « står da også at læse blandt de
latinske indskrifter, der svarende til maleriernes
indhold er antegnet i gesimsfrisen ovenover.
Ved de tre malerier understreges skriftemålets
nære forbindelse med dåb og nadver, Egesom
skriftemålsbiUedet vel i særdeleshed tjener til at
illustrere påbudet om overhøring og undervis
ning af de »unge og uforstandige«.
Kunstnerisk rangerer altertavlens biUeder
ikke højt, men man aner dog en tilknytning til
de noget ældre lutheranske propagandabilleder,
som navnEg udgik fra Lukas Cranachs værk
sted, og som bl.a. har sat sig spor i National
museets antemensale fra Torslunde kirke.19 Et
af de mere prominente stykker blandt disse re
formatoriske manifestationer er den altertavle,
som Lukas Cranach antageEg i 1547 udførte til
bykirken i selve Wittenberg (fig. 2). Grundpil
lerne i den evangeEske lære er her samlet i en
alterudsmykning, der er blevet betegnet som
»en bekendelse af den protestantiske tro«. Tav
len er i hovedtrækkene udformet som en treflø
jet skabstavle med tilhørende predeUa. I midt
feltet findes et nadverbiUede og på fløjene dels
dåben, som forrettes af Melanchton, dels skrif
temålet, som forestås af Johannes Bugenhagen,
den store kirkeorganisator, som fik en afgøren
de indflydelse på den danske evangeEske guds
tjenestes form. EndeEg ses i predeUamaleriet
Luther selv som prædikant.20
L skriftemålsbiUedet (fig. 3) ses Bugenhagen
siddende i en stor lænestol, mens han ved
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håndspålæggelse absolverer den skriftende, idet
han i begge de fremstrakte hænder holder en
stor nøgle. Også i Bjernede sidder præsten i et
monumentalt højsæde, mens han med hånds
pålæggelse afløser det unge menneske, som
med foldede hænder knæler foran ham.
Skriftemålet foregik som allerede nævnt nor
malt om lørdagen i forbindelse med aften
sangsgudstjenesten. Det fandt sted i skriftesto
len, som havde sin plads i koret ved alterets
nordre side, i katolsk tid kaldet »evangeliesiden« eller »brødsiden« modsat »epistel-« eller
»kalksiden« mod syd, hvor tilsvarende degne
stolen fra gammel tid har været opstillet. Skrif
testolens form og udsmykning er udmærket
belyst i Danmarks Kirker21. Af dette værk frem
går det klart, at skriftestolen siden midten af
1500’rne har været en uundværlig indretning i
kirkerne. Den tidligste omtale er vist fra 1557,
da de gamle skriftestole i Vor Frue kirke i Kø
benhavn blev istandsat.22 I 1573 fik Jens Sned
ker i Næstved 372 mark samt øl og mad i ni
dage for at udføre en skriftestol til Bårse kirke,
som selv købte materialerne dertil. Man fristes
til at tro, at kirken var for gavmild, hvad øllet
angår, eftersom Jens Snedkers kollega, Claus
Snedker fra Næstved, blot tre år senere foruden
andet arbejde gjorde en skriftestol til samme
kirke.23 Vor Frue kirke solgte i 1574 en af sine
skriftestole til kirken i Glostrup,24 og i øvrigt
kan det eksempelvis nævnes, at skriftestolen
findes omtalt i Helsingør S. Olai kirke i 1576,25
i Nordborg kirke i 1580, tillige med degnesto
len bygget af præsten, »så stor og så lille, som
han selv ville«,26 samt i Ribe domkirke i 1591.27
I kirker, som havde flere præster, havde hver
præst sin egen skriftestol. I Vor Frue kirke i
København fandtes der således i 1698 tre skrif
testole i højkoret: sognepræstens, øverste ka
pellans og nederste kapellans.24 Undertiden
lægger brugeren navn til stolen, f.eks. tales der
i Helsingør S. Olai kirke i 1595 om »den stol,
som Mester Søren sidder i og skrifter«.25 Al
mindeligvis tales der dog blot om sognepræ
stens eller kapellanens skriftestol, hvilket også
gælder de landsbykirker, hvor der holdtes ka
pellan.28
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Fig. 3. Dr. Johannes Bugenhagen i skriftestolen,
udøvende »Nøglemagten«. Den knælende, af anger
og bodfærdighed opfyldte person t.v., løses fra sine
synder, mens skikkelsen t.h. - med bundne hænder
- bortvises og må forblive bunden af sin synd, indtil
angeren melder sig (s. 112). Udsnit af Lukas Cra
nachs Wittenberg-alter, fig. 2. Efter Thulin: Cra
nach-Altäre der Reformation. - Dr. Johannes Bugen
hagen in the confessional, excercising the Power of the
Keys. The kneeling, repentant figure left is relieved of his
sins, while the figure (right) with bound hands is turned
away and must remain shackled by his sins until he
repents. Detail of Lukas Cranach’s altar-piece in Stadtkirche, Wittenberg.
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Fig. 4. Felsted kirke. Korets indre, med skriftestol i nordsiden og degnestol i syd. NE fot. 1956. - Felsted
Church. Chancel interior with confessional on the north side, and the parish clerk's chair on the south side.

I sin klassiske form er skriftestolen et af pa
nelværk opbygget stolestade, forsynet med en
dør. Skriftestolen kan være af højde som et al
mindeligt stolestade, men har ofte en overbyg
ning i form af gitterværk eller andet gennem
brudt arbejde. Hyppigt har stolen form som et
skab, hvor overdelens gitterværk eventuelt kan
være oplukkeligt som en slags skydevinduer
(sml. fig. 4). Også rigtige skydevinduer med
blyindfattede ruder forekommer,29 men oftest
hørte der til gitterværket et forhæng af klæde, i
regelen grønt rask.
Et meget væsentligt led i skriftestolens ud
smykning er dens indskrifter, som altid står i
nøje forbindelse med anvendelsen og derfor er
af afgørende betydning i tilfælde, hvor der
måtte herske tvivl om stolens karakter. Typisk
er således skriftestolen i Hvedstrup30 fra 1655,
hvor der forekommer tre af de i denne forbin
delse mest centrale skriftsteder: 1) Matt. 16,19,

»Jeg vil give dig Himmeriges riges nøgler, og
hvad du binder på Jorden, det skal være bundet
i Himlene, og hvad du løser på Jorden, det skal
være løst i Himlene«. 2) Joh. 20,23, »Hvem I
forlader synderne, dem er de forladte, og hvem
I nægter forladelse, dem er den nægtet«. 3) 2
Kor. 5,20, »Vi er altså sendebud i Kristi sted,
som om Gud formaner ved os; vi beder i Kristi
sted: Bliver forligte med Gud!«
Den billedlige skildring af nøglemagten,
som findes i altertavlen i Wittenberg, forekom
mer også på selve skriftestolen. På den bevare
de dør fra Harring kirkes ellers forsvundne
skriftestol, vist fra 1697, er der oven over
skriftstedet Matt. 16,19 malet et lille billede af
en fra skyerne udstrakt hånd med en nøgle.31
Motivet fandtes også på en nu tabt skriftestol
fra 1740 i Vestervig kirke, hvor der, ligeledes
på døren, var malet et billede af en synder, mod
hvem en hånd fra skyerne rækker to nøgler.
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Nedenunder læstes disse verslinjer:

»Kom hid du syndeknuset Siel
Dig aabnes Naadens Porte
Men viid, du synde-bunden Træl
Du lukkes ud, bliv borte«.
Endvidere var der på stolen i pietistisk ånd ma
let billeder og vers omhandlende synd og tilgi
velse, bl.a. i skikkelse af den fortabte søn og
tolderen og farisæeren.32 I Vester Vandet kirke
ses tolderen endnu knælende på døren til skrif
testolen. Fra hans mund udgår ordene »Gud
vær mig arme synder naadig« (Luk. 18,13), og
en fra skyerne udstrakt hånd lægger sig på hans
hoved. Oven over læses Matt. 9,2, »Vær fri
modig, dine synder forlades dig«, og Joh. 8,11
om kvinden, som var grebet i hor, »gå bort, og
synd ikke mere«.33
Blandt reliefferne i den fornemme skriftestol
i Kippinge kirke genfindes såvel den fortabte
søn som Jesus og synderinden.34 Ligeledes fin
des der her et maleri af en bodfærdig synder,
som indgår i en skriftemålsscene på den ind
vendige side af skriftestolens dør (fig. 6). I et
hvælvet kirkerum med flisegulv knæler han på
en lille skammel foran præsten, der siddende i
en stor armstol foretager afløsningen ved at
lægge højre hånd på den skriftendes hoved. Til
bekræftelse af handlingens gyldighed kommer
desuden Herrens hånd ned fra en sky, hvorover
Guds altseende øje anes. Billedet er som meget
andet af kirkens rige inventar malet i 1680 af
Hans Lauridsen fra Næstved, som året efter
gentog maleriet på døren til skriftestolen i Lyn
ge kirke.35 Hans Lauridsen er ikke den eneste,
der har benyttet motivet. En vestjysk maler har
o. 1700 - måske efter samme grafiske forlæg malet en lignende skriftemålsscene i Ejsing og
Gammelstrup kirker. Også her er billedet ma
let på skriftestolens dør, men maleren er gået et
skridt videre og har i begge tilfælde som pen
dant udsmykket den overfor stående degne
stols dør med et tilsvarende billede af en syn
gende degn (fig. 7-8).
Disse billeder, og navnlig det i Kippinge,
gengiver flere detailler, som man kan nikke

Fig. 5. Janderup kirke, Thy. Skriftestol, udført af
Søren Pedersen fra Horsens 1688 og malet 1690 af
Christen Sørensen af Holstebro. Indskrift: »Aar 1690
er denne Skrifte-stoel, til hvilken Velb. Clavs Linderoth och Fru Sophie Krabbe hafve foræret fire Rigs
daler af Guds Børns i Blokken nedlagde frivillige
Gafver, forfærdiget« (jfr. DK. Tisted s. 457 f.). Vic
tor Hermansen fot. 1936. - Janderup Church, Thy.
Confessional executed by Søren Pedersen from Horsens
1688, and painted in 1690 by Christen Sørensen of
Holstebro. The inscription reads: »To this confessional
made in 1690 the honourable Clavs Linderoth and his
wife Sophie Krabbe have given four rigsdaler from almspost gifts donated by the children of God.«

genkendende til. Nok er præstens stol noget
pompøs at se til, men en læderbetrukken læne
stol, »til at sidde skrifte i«, optræder jævnligt i
kirkeregnskabeme. 36 Det samme gælder den
lille skammel, som den skriftende knæler på.
Sådanne skamler omtales ofte i regnskaberne
og kan sikkert stadig findes henlagt på et og
andet kirkeloft sammen med andre inventarde
le af kulturhistorisk interesse, som uagtet de er
gået af brug, lykkeligvis ikke er blevet tilin-
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Fig. 6. Kippinge kirke. Skriftemålsscene, malet på
skriftestolens dør 1680 (s. 115). N. J. Termansen fot.
1929. - Kippinge Church. Confessional scene painted on
the door of the confessional 1680.

tetgjort. Da Ribe domkirke i 1703 anskaffede
to nye malede og betrukne skrifteskamler, fik
man også et lille bord og en skammel til deg
nens brug. Disse møbler hørte vel ikke direkte
til skriftestolen, men vedkom dog skriftemålet,
idet degnen kunne sidde her og skrive, »når der
om lørdagen confiteres«.37 Degnens opgave i
denne forbindelse har været at holde regnskab
med »confitenternes« antal, idet man nøje måt
te vide, hvor mange, der ville gå til alters den
følgende dag. Såvel kirkeordinansen som sene
re Christian den Femtes Danske Lov pålægger
strengt præsterne at drage omsorg for, at der
ved altergangen ikke kommer til at mangle

brød og vin, hvorved det kan blive nødvendigt
at gentage hele nadverritualet, »eftersom de
hverken brødet eller kalken må uddele, før end
de med ordet og bønnen er helligede«.38
Med henblik på optællingen af nadvergæ
sterne kunne der ellers til skriftestolen høre et
særligt hjælpemiddel, den såkaldte skriftetavle,
eller skriftebrættet. I sin almindeligste form var
dette et bræt, hvori der var boret et antal huller,
f.eks. hundrede.39 Dertil hørte en lille drejet
pind, som flyttedes et hul frem for hver ny
skriftesøgende, der indfandt sig. Da man i Tisted i 1706 omdannede begge skriftestole, kom
man samtidig præsterne til hjælp ved at bore
seks snese huller i selve stolene, for at præsten
kunne »forflytte pinden udi hullerne, eftersom
folkene kom til skrifte«.40 Lignende opfind
somhed udvistes i Skast, da man i 1700’me ind
rettede en skriftestol bag alteret. Foruden en
række malerier, som skildrer synden og vejen
til Frelsen, maledes på panelvæggen en cirkel
med talinddeling 1-32, således at man ved
hjælp af en (nu forsvunden) viser kunne tælle
de skriftende.41
Som før berørt, er det private skriftemål ef
ter ordinansen et rent personligt anliggende,
som kun vedrører den skriftende og præsten.
Det kunne derfor være påkrævet at træffe for
anstaltninger, som forhindrede uvedkommen
de i at høre, hvad der blev sagt i skriftestolen.
Bl.a. med det formål at holde folk på afstand
blev det derfor pålagt degnen på landet at læse
katekismus med ungdommen nede ved døbe
fonten, mens præsten skriftede i koret.42 Endnu
tydeligere siges det i Danske Lov,43 at der må
drages omsorg for, at de, der vil til skrifte,
holder sig på så stor afstand af skriftestolen, at
præsten ugenert kan tage sig af den skriftende,
uden at andre kan høre det, selvom det foregår
i hele menighedens påsyn oppe i skriftestolen.
Såvel præst som klokker eller degn skulle der
for have indseende med, at de andre blev nede i
kirken uden at mase sig frem, indtil den forrige
havde faet sin afløsning.
Et hjælpemiddel i bestræbelserne på at be
skytte de skriftende mod andres nysgerrighed
havde man i korgitteret, den skranke, som i
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Fig. 7-8. Gammelstrup kirke. 7. Skriftestol fra 1643 med malet skriftemålsscene og skriftsted, Johs. 20, 23, vist
fra 1702 (s. 115). 8. Degnestol fra 1614 med maleri af syngende degn samt skriftsted, Efes. 5,19, dateret 1702
(s. 115). Erik Skov fot. 1982. - Gammelstrup Church. 7. Confessional from 1643 with a confessional scene and text
(John 20,23) painted on it, probably in 1702. 8. Parish clerk's chairfrom 1614 with painting ofa parish clerk singing, and
text from the Ephesians 5,19, dated 1702.

mange kirker adskilte kor og skib. I en betænk
ning om skriftemålets indretning siger biskop
N. E. Balle således, at dørene for koret skal
holdes lukkede under skriftemålet, mens kirke
betjenten skal sørge for, at der lukkes op for
dem, der går ind, når de, som har været inde,
går ud. Har koret ikke døre, må der anskaffes
grønne gardiner, som kan trækkes for.44 Der er
god grund til at tro, at korgitteret, der blev et
så almindeligt led i den lutherske kirkes udstyr,
ikke blot er udtryk for et af præstehovmod
fremkaldt skel mellem læg og lærd, men at det
gennem lange tider har været en praktisk foran
staltning, der tjente til at sikre, at det »lønlige«
skriftemål virkelig forblev lønligt. Også de
grønne gardiner er velkendte. NavnEg i det 18.
og 19. århundrede er de grønne »raskes« gardi
ner en hyppigt tilbagevendende post på kirke
regnskaberne, især i hovedstaden og det nord
sjællandske område og altid i forbindelse med
skriftestolen.

Et Elle indblik i, hvorledes skriftemålet i
praksis gik for sig, fas gennem et par beretnin
ger fra Holmens kirke. Klokkeren Oluf Leth
noterer i sin brevbog 5. dec. 1699, at han, når
det er skriftedag, nemHg torsdag og lørdag,
sørger for, at skriftestolene er i orden, og at
skamler og skriftetavler er på plads. Ved skrif
temålets begyndelse har han optegnet confitenternes navne og talt dem tillige med præsterne.
På lignende måde gik det til et par menneske
aldre senere. I en instruks for graveren af
27. febr. 1760 pålægges det ham tillige med un
dergraveren at tillave skriftestolene med de be
hørige skamler og efter klokkerens anvisning
lukke op for dem, der går til skriftestole i koret
eller andetsteds. Desuden skulle han holde øje
med, at undergraveren ikke lukkede for mange
ind, samt endeEg gøre sig umage med at kende
dem, som gik til skrifte, for at han sidenhen
ved alteret kunne se, om der her indfandt sig
nogen, som ikke i forvejen havde skriftet.45
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Hvad der under det »lønlige« skriftemål blev
sagt i stolen, kan vi ikke vide. Præsten havde
naturligvis under sit kalds fortabelse tavsheds
pligt, med mindre han ved at tale kunne fore
bygge forræderi eller en ulykke. Men selv i så
danne tilfælde måtte navnet på den, som havde
aflagt bekendelsen, såvidt muligt forties.46
Meget tidligt synes der dog at være opstået
en tilbøjelighed til at se bort fra den strengt per
sonlige bekendelse. I sit svar på en forespørgsel
fra superintendenten over Oslo og Hamar stif
ter, Jens Nielsen, om det tilladelige i at tage
mere end én til skrifte ad gangen, finder Sjæl
lands biskop, dr. Poul Madsen, det i 1580 nød
vendigt at indskærpe, at almindelig absolution
overhovedet må frarådes, og at de enkelte må
udspørges og absolveres en ad gangen »af nød
vendige årsager, som enhver vist let kan se«.47
Med tiden trådte det »lønlige« dog mere og
mere i baggrunden, og skriftemålet udviklede
sig til en almindelig forberedelse til altergan
gen, og det var derfor nærliggende at lade flere
personer skrifte på én gang. En tilskyndelse
hertil lå i det meget store antal skriftesøgende,
som på visse dage forårsagede kødannelse ved
skriftestolen. Præsten Henrich Ussing, som i
1780’erne var residerende kapellan i Ringsted,
giver i et skrift fra 1789 udtryk for megen
utilfredshed med skriftemålet. Uagtet man ef
ter ritualen skal indfinde sig enkeltvis i skrifte
stolen, er det alligevel almindeligt, at man går
familievis til skrifte. »Af den almindelige Mand
tages fire til otte og flere til skrifte paa Gangen,
ligesom der er Rum til, unge og gamle sam
men«. Forlanger nogen at skriftes ene, bliver
det ikke nægtet, »men naar det ikke grunder sig
paa en vis Fomemhed, er der nu næsten ingen,
som forlanger det«.
Ifølge Ussing var der for så vidt heller ikke
nogen grund til at skrifte enkeltvis, eftersom
ikke én blandt 100.000 bekendte noget hemme
ligt. De fleste aflagde ikke engang en alminde
lig syndsbekendelse, men lagde sig på knæ, tav
ganske stille og lod præsten om at tale. I det
højeste oplæste en af de skriftende en skriftebøn
fra Luthers katekismus, eller man nøjedes med
at sige, som der står i katekismus, til skriftefa

deren: »Jeg beder Eder, at I vil høre mit skrifte
mål og sige mig forladelse til for Guds skyld«.
Skriftemålet hørte man blot intet til. Ussing vil
have skriftemålet erstattet af en skriftetale for
alle i stedet for de stadige gentagelser af det
samme for de forskellige hold skriftende. Skal
præsten tale ordentligt med enhver, vil det tage
urimelig lang tid, og han kender da også ek
sempler på, at præster, som har villet holde sig
ritualen efterrettelig, er besvimet eller har væ
ret nær derved under denne forretning. Selv
havde Ussing engang skriftet i fire-fem timer,
hvad han nødig ville gøre igen.48
Også for pietisterne var det til forargelse, at
der ikke kunne blive tid til en personlig samta
le, men kun til oplæsning af en formular med
påfølgende absolution, hvorved meningen med
ritualet gik tabt. Peder Hersleb kunne således
som biskop i Kristiania sige, at skriftestolen var
en præsts besværligste og farligste forretning,
idet han klager over, at privatabsolutionen
mange steder er »semipublica« eller »publica«,
hvorved den personlige sjælesorg falder bort.49
I Norge kunne der på visse steder og tider være
op til 300 - eller endog 500 - som blev absolve
rede i løbet af et par timer, uden bekendelse,
idet præsten blot læste en skriftebøn op for dem
og holdt en skriftetale, som alle kunne høre.
Havde kirken sakristi, foregik skriftemålet der
med 20-30 ad gangen og ellers i hele menighe
dens påsyn og påhør i kirken. Dette var dog for
Hersleb uden større betydning, for »er der blot
mere end én, er det Ege meget, hvor mange,
der er«.50
Med den således ændrede praksis, hvorefter
flere gik til skrifte sammen, kunne den gamle
skriftestol ikke altid forbEve hensigtsmæssig.
Da Hansted kirke i 1703 fik en ny skriftestol,
var den derfor indrettet til tre personer.51 Man
kunne også forsøge sig med en ombygning af
den gamle skriftestol som i Nakskov, hvor de
tre skriftestole i 1746 blev indrettet med to døre
i hver, så man på én gang kunne skrifte to eller
tre personer.52 På Egnende måde blev skrifte
stolen i Uvelse, hvor der før kun var plads til
én eUer to, i 1742 ombygget, så flere kunne
knæle samtidigt.53 Nogle steder fører det til, at
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Fig. 9. Nørup kirke. Da storkøbmanden og godssamleren Gerhard Hansen de Lichtenberg i 1732-33
ombyggede kirken, fomyedes også alterpartiet, som sammenkomponeredes med skriftestol (t.v.) og degne
stol (t.h.). De lukkede stoles funktion fremgår af de påmalede skriftsteder: På skriftestolen Ap. G. 3,19 og
Johs. 20,23, og på degnestolen Mal. 1,10 og Gal. 6,18. Erik Skov fot. 1974. - Nørup Church. In 1732-33 the big
merchant and land-owner Gerhard Hansen de Lichtenberg carried out alterations to the church, during which the setting of
the altar was renewed, and a matching confessional (left) was added, as well as the parish clerk's chair (right). The Junction
of the closed confessional and chair is revealed by the painted scriptural texts. On confessional: Acts 3,19 and John 20,23,
on chair: Mai. 1,10 and Gal. 6,18.

Kirkens bygning og brug
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den gamle lukkede skriftestol opgives til fordel
for en nyindretning bestående af en trefløjet el
ler halvrund knæfaldsskranke, nærmest en
mindre gentagelse af altrets knæfald, som op
stilles foran eller omkring præstens lænestol
(fig. 10-11). Dette arrangement kunne der dog
ikke godt blive plads til i koret, hvorfor det
flyttedes til sakristiet, hvor et sådant fandtes.
En sådan skriftestol »i firkant med knæling og
dukkeværk« (rækværk med balustre) udførte
snedkeren Jens Christensen fra Farum i 1757 til
Kregme kirke, hvor den antagelig blev opstillet
i sakristiet i modsætning til den tidligere skrif
testol, der i 1739 var blevet ombygget og an
bragt ved alterets nordside.54
Blandt dem, der opponerede imod tanken

om at erstatte skriftemålet med en offentlig
skriftetale henlagt til selve gudstjenesten, var
biskop N. E. Balle, ophavsmanden til den »Læ
rebog«, som blev vejen til flere generationers
indførsel i den kristne børnelærdom. Balle, der
betegnede sig selv som gammeldags tænkende,
var dog ikke fremmed for reformer, idet han
kunne tænke sig selve absolutionen ved hånds
pålæggelse afskaffet, da han fandt, at dette var
pavedom og ikke kristelighed. Skulle håndspå
læggelsen bevares, kunne det ske i forbindelse
med et »velsignelsesønske«.
Derimod lagde biskop Balle vægt på, at
skriftemålet fortsat fandt sted om lørdagen,
navnlig af hensyn til katekisationen med de un
ge, som foregik i de ældres påhør, og som bur-
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Fig. 10. Hyllinge kirke.
Skriftestol i sakristiet.
Antagelig fra 1800’mes
begyndelse. Erik Skov
fot. 1982. - Hyllinge
Church. Confessional in
the sacristy, presumably
from the beginning of the
1800s.

Fig. 11.
Sahl kirke.
Skriftestol i det i apsis
indrettede sakristi. An
tagelig indrettet i slut
ningen af 1700’me med
genanvendelse af panel
og stolegavle fra 1622.
Erik Skov fot. 1982. Sahl Church. Confessional
in the sacristy made in the
apse, probably arranged at
the close of the 1700s with
reused panel and bench
ends from 1622.

de vare en halv times tid, højst en time, inden
det egentlige skriftemål begyndtes. Dette kun
ne passende indledes med fremsigelse af en
skriftebøn - eksempler fandtes i hans egen ud
gave af Luthers katekismus - men var ellers en
anledning for præsten til at tale i »vennehuldt
Hjertesprog« over en passende bibelsk tekst.
Hvorfor den så stærkt afviste offentlige skrifte
tale ikke kunne holdes »af Hjertets Fylde« og
med »inderlig Rørelse«, men stundom måtte
blive »saa kold som skulde Ordet fryse paa Læ
berne«, forekommer ikke umiddelbart indly
sende.55 Balle så gerne, at man kom til skrifte
familievis eller i grupper på indtil 10-12 perso
ner. Dog stod det enhver frit for at komme
alene, om man ønskede det så. Derimod var

han ikke tilfreds med skriftestolens indretning.
Han ønskede knæfaldet afskaffet: »Det er piinligt, helst for gamle Folk, at ligge paa Knæe i
flere Minuter. Det er anstødeligt: vel angaar det
ingenlunde Præsten, som sidder og taler; men
saa fornuftigt tænker dog ikke enhver«. I stedet
anbefaledes det, at man, hvor sakristi fandtes,
her anskaffede bænke for confitenterne at sidde
på (fig. 12). Hvor der intet sakristi var, kunne
bænkene anbringes i koret.56
N. E. Balle var ingenlunde ene om at forsva
re skriftemålet. Også biskop P. O. Boisen i Vesterborg, der havde oprettet et skolelærersemi
narium i præstegården, ønskede det bevaret,
bl.a. fordi katekisationen lod sig anvende til
undervisning i læsning.57
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Fig. 12. Gevninge kirke. Skriftestol fra o. 1800 i tidligere gravkapel (s. 123). Erik Skov fot. 1983. - Gevninge
Church. Confessional c. 1800 in former burial chapel.

Når biskop Balle kræver skriftestolens knæ
fald afløst af bænke, befordrer han en skik, der
synes opstået i slutningen af 1700-årene. Alle
rede i 1788 blev pastor Schebyes skriftestol i
Helsingør S. Olai kirkes sakristi nyindrettet,
idet der anskaffedes to lange bænke med pol
strede sæder, hvorefter der kunne indtages
mange flere confitenter. To tilsvarende bænke
anbragtes 1790 i kapellanens skriftestol i Oxernes kapel,58 og sammen med bænkene hørte
sikkert en lænestol til præsten svarende til den,
der endnu findes i kapellet, og som må være
anskaffet o. 1835, d.v.s., samtidig med at der i

skriftestolen i S. Marie kirkes sakristi opstille
des de endnu bevarede bænke, to lange og en
kort, tillige med en stor lænestol.59
Ved Vor Frue kirkes opførelse i 1820’me ind
rettede C. F. Hansen to rummelige skriftestole,
en på hver side af koret.60 Dette gentog sviger
sønnen G. F. Hetsch i princippet i Trinitatis
kirke, hvor han i 1834-35 i korets sideskibsfag
indbyggede to skriftestole i form af lukkede
stuer med halvrunde nicher i øst. De tilhørende
armstole til præsternes brug er endnu i behold
og rummene i alt væsentligt intakte.61 Også i
Holmens kirke foretoges på dette tidspunkt en
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sanering af skriftestolene. Indtil 1834 fandtes
der her tre skriftestole i koret, hvilket afsted
kom en del forstyrrelse, når der holdtes skrifte i
dem alle på én gang, dels fordi man i den ene
kunne komme til at høre, hvad der blev sagt i
en af de andre, dels fordi kirketjenerne »spadse
rede« frem og tilbage bag de skriftende, lige
som de, når skriftemålet var ved at være til
ende, forårsagede uro ved at rykke de for skrif
testolene hængende gardiner til side. Til erstat
ning for disse gamle skriftestole opførtes derfor
i 1834 en helt ny skriftemålsbygning ved korets
sydside, idag kaldet Lille skriftestol. Den rum
mede 30 personer, hvilket dog med tiden viste
sig at være for Edt, hvorfor man i forbindelse
med kirkens hovedrestaurering i 1871-72 op
førte endnu en bygning, Store skriftestol, med
plads til 70-80 personer.62
Garnisons kirke havde i ældre tid to skrifte
stole, indrettet i et par små rum på hver side af
alteret. I midten af 1800-tallet trængtes der til
en »rummeUg og anstændig« skriftestol, hvil
ket i 1860 resulterede i opførelse af to nye til
bygninger mellem kor og korsarme, sogne
præstens mod syd og kapellanens mod nord.63
Endnu i året 1900, da Budolfi kirke i Aalborg
undergik en større restaurering, tilføjedes der
på kirkens nordside en nybygning, som indret
tedes til skriftestol. Rummet anvendes idag
som sakristi, men har bevaret sin oprindehge,
for skriftestolen karakteristiske møblering:
præstens armstol og de lange vægbænke til de
skriftende.
Det var vel først og fremmest i de større
kirker i byerne, at der var behov og mulighed
for at indrette skriftestole af denne art,64 men de
forekommer dog også i landsbykirker, f.eks. i
Gevninge ved Roskilde, hvor man i begyndel
sen af 1800-årene omdannede et tidEgere grav
kapel til skriftestol ved at udstyre det med bæn
ke langs alle vægge samt et særskilt sæde for
præsten (sml. fig. 12).65 Endelig har man i man
ge kirker klaret sig med de af biskop Balle om
talte bænke i koret66.
Uagtet skriftemålet udviklede sig forskeEigt
fra sted til sted, har hovedelementerne dog i
regelen været: katekisation, skriftebøn, skrifte

123

tale og afløsning.67 Derimod er syndsbekendel
sen helt gledet ud, hvad der vakte mishag
blandt præster, som hævdede, at absolutionen
uden den forudgående syndsbekendelse var
meningsløs, og at man ganske havde glemt de
betrængte samvittigheder, for hvem det private
skriftemål egendig var bestemt.68 Et reform
forslag fra biskop Mynster bestod i hovedsagen
i en lille ændring af absolutionsformularens
ordlyd, hvad Grundtvig betegnede som »små
grammatikalske forbeholdenheder«, idet han
skriver, omtrent som pietisten Hersleb 100 år
tidhgere, at »skriftemålet er en fortvivlet sag
for samvittighedsfulde præster og en spas eller
en sovepude for mængden, så om det var nok
så apostolsk, måtte det ti gange hellere bortfal
de end drives længer som nu«.69
Egendige reformer blev der dog intet af.
Tværtimod bevægede man sig stadig længere
og længere væk fra de officielle bestemmelser.
Lørdagsskriftemålet blev efterhånden flyttet til
søndag før gudstjenestetid, og katekisationen
gled ud, vel i hovedsagen afløst af en på anden
vis organiseret konfirmationsforberedelse. En
kelte præster søgte at genindføre lørdagsskrif
temålet, hvilket dog vakte uvilje i mange kred
se.70 I det 20. århundrede er skriftemålet mange
steder reduceret til en altergangstale efter præ
diken, om det da ikke i de allerfleste tilfælde er
helt bortfaldet.71 Karakteristisk for udviklingen
er vel en bemærkning ved synsforretningen
over Garnisons kirke i 1921, hvor det foreslås
at omdanne den ene skriftestol til præste- og
bestyrelses værelse, »da det i den senere Tid er
gaaet af Brug at anvende Skriftestolene til Altergangsgudstj enes ter «.72
De gamle lukkede skriftestole i koret havde
dog længe været i søgelyset, fordi de ikke mere
blev brugt efter deres bestemmelse. Således
hedder det i 1843 om både skrifte- og degnestol
i Græsted kirke, at de tager synet fra alteret
uden at gøre den mindste nytte.73 Af betydning
var sikkert også loven om kirkesyn af 19. fe
bruar 1861, hvori § 7 tillader ^ernelse af »præ
stens stol«, såfremt den ikke benyttes. Når
synsprotokollerne for en række kirker på Århus-egnen fortæller, at skriftestolene i årene
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1862-67 borttages; den ene efter den anden,74
kan det ikke være en tilfældighed, men må
skyldes, at loven har henledt opmærksomhe
den på den gamle inventargenstand, hvis funk
tion var ved at gå i glemmebogen.
Erik Skov
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CONFESSION AND CONFESSIONAL
During his clash with the Church of Rome,
Martin Luther continued to hear private or sec
ret confession, in contrast to certain other re
formers, for example Ulrich Zwingli. The
reason was partly that Luther considered con
fession to be of benefit to a troubled consci
ence, and partly because he perceived that there
was a chance through confession to remedy the
ignorant approach to the Faith then prevailing,
by combining confession with a basic teaching
of the Faith. For Luther, Eke the Church of
Rome, held that the act of confession had to
precede the celebration of Holy Communion.
In the Danish order of service prepared in
collaboration with Luther’s colleague, Johan
nes Bugenhagen, and set down in the Church
Ordinance of 14th June 1539, confession is
therefore aEgned with the sacramental acts of
baptism and the Eucharist, as depicted on the
altar-piece by Lucas Cranach in the parish
church of Wittenberg. This representation has
in Denmark inspired the altar-piece in the
parish church of Bjemede in Zealand.
In the past, confession usually took place on
Saturday, and for this purpose there were one
or more confessionals in the church (one con
fessional for each priest), and usually at the
north wall of the chancel, opposite the parish
clerk’s chair by the south wall.
The confessional is often in the form of an
enclosed panelled stall with a pierced upper sec
tion, or even sEding windows with or without
glass. Confessionals frequently bear painted
texts from the Scriptures on sin and the for
giveness of sin, just as some are decorated with
paintings depicting a confessor being granted
absolution by the priest.
Confession has been shared by confessor and

priest alone, aU others had to keep their dis
tance from the confessional. Special chancel
screens separating the chancel from the nave
safeguarded this measure of privacy, just as it
was prescribed that the parish clerk had to
teach the young their catechism at the other
end of the church while the priest was taking
confession.
However, it soon became the custom for
several members of the congregation to confess
together. One of the consequences was that the
confession became less personal, and another
was that the confessional had to be altered to
accommodate several people. This resulted in
two new kinds of confessional. One was a
three-sided or semicircular kneeler for several
persons arranged round the priest’s chair, usuaUy in the sacristy. The other form, which be
came usual in the 1800s was also in the sacristy,
or in a room arranged for the purpose, with
benches along the walls for those taking part in
the confession to sit on, as weU as a chair for
the priest. Confession was now virtually
centred on the address by the priest and final
absolution. Until about 1900 this type of con
fessional continued to be used but it feU out of
use soon after. Confession no longer took place
on Saturday but on Sunday, and it was held
immediately before the church service. The act
of confession was then either abandoned or in
cluded in the Communion service. Although
the confessional, by and large, has disappeared
from Danish churches, it is still found in suffi
cient number to bear witness to a reEgious act
that Eved on through the centuries, but later
sank into such total obEvion, that most people
are unable to identify this characteristic piece of
church furniture and its religious background.

Fig. 1. Christian IV. s bedekammer i Frederiksborg slotskirke, malet af Heinrich Hansen 1858, året før rummet
ødelagdes ved slottets brand. Det nationalhistoriske Museum på Frederiksborg. - Christian IV’s Oratory in the
Chapel of Frederiksborg Castle, painted by Heinrich Hansen 1858, a year before the room was destroyed in the castle fire.

DEN YDMYGE KONGE
OMKRING ET TABT MALERI FRA CHRISTIAN IV. S
BEDEKAMMER I FREDERIKSBORG SLOTSKIRKE

Christian IV. s bedekammer i Frederiksborg
slotskirke fremtræder i dag i en skikkelse, der
som bekendt repræsenterer en moderne rekon
struktion fra slottets genopførelse i årene efter
brandkatastrofen 17. dec. 1859. Rummets ma
leriske udsmykning er dog helt en nyskabelse i
kraft af Carl Blochs 23 malerier, hvis emner fra
Christi liv kun delvis svarer til sammensætnin
gen af den oprindeEge malericyklus. Vil man

danne sig et indtryk af det autentiske rum, som
Høyen priste så varmt, må man gå til gamle
beskrivelser, inventarielister etc. og sammen
holde disse vidnesbyrd med arkitekturmaleren
Heinrich Hansens fremragende interiørbilleder
(fig. 1-2).1 Dette materiale har Elna Møller
fremlagt og bearbejdet kritisk i Danmarks Kir
kers beskrivelse af slotskapellet.2
Med udgangspunkt heri vil jeg i det følgende
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søge at belyse bygherrens, Christian IV. s opfat
telse af sin kongerolle, som den kommer til
udtryk i bedekammeret og her ganske særligt i
et nu tabt maleri af den ydmygt knælende kon
ge foran Christus, vist i en himmelsk åben
baring. Efter en ændring af maleriet, som Chri
stian IV selv må have befalet, tydeliggj ordes et
ønske om at fremstille kongen som en personi
fikation af den ydmyge, offerberedte Christus,
hvis jordiske repræsentant var fyrsten ifølge
tidens statsopfattelse.
Dette tema, som for Christian IV blev særlig
nærværende med de politiske og personlige ne
derlag, der fulgte i tiden efter det ulykkelige
engagement i Trediveårskrigen, illustreres des
uden gennem to samtidige »mindesmærker«:
maleriet af kongens »syn« på slottet Rothen
burg og den såkaldte kongesten i Lille Dyre
have ved Frederiksborg slot. I et afsluttende
udblik skitseres forudsætningerne for Christian
IV. s fortolkning af sit personlige drama som en
passionshistorie, og der vises eksempler på,
hvorledes den lutherske statskirke i kriseårene
efter Danmarks indtræden i Trediveårskrigen
bl.a. gennem udformningen af altertavlernes
program søgte at propagandere for et tilsvaren
de billede af kongen. Men først skal hoved
trækkene i bedekammerets tilblivelseshistorie,
udsmykning og funktion kort opridses.
BEDEKAMMERET OG DETS
FUNKTION

Christian IV. s bedekammer er den vestlige og
største af de to kongelige kirkestuer, som ind
rettedes i nordenden af slotskirkens galleri un
der det store orgel. Begge stuer havde vinduer
mod selve kirkerummet, bedekammeret tillige
i vest mod det ydre, og begge havde døre til en
bagvedliggende korridor, hvorfra der var for
bindelse til kongefløjens privatgemakker; fra
bedekammeret kunne man endvidere gå ud på
kirkens vestre gallerietage.
Sådanne »bedestuer« eller »bedekamre« ken
des også fra andre samtidige slotskapeller, så
som moderens på enkesædet i Nykøbing, svo
geren Johan Adolfs på Gottorp og endvidere på

Husum slot, som efter den slesvig-holstenske
hertugs død blev enkesæde for søsteren Augu
sta. Rummene synes at have haft flere forskelli
ge funktioner, men nogen samlet undersøgelse
heraf foreEgger ikke.3
Kirkens skulpturudsmykning tyder på, at
den vesdige stue fra et tidligt tidspunkt i slots
kirkens opførelse var tiltænkt kongen. Selv
omtaler Christian IV den som »mit kammer«,
da han 17. dec. 1620 i sin kalender noterede, at
Pieter Isaacsz havde modtaget restbeløbet for
de malerier, han i april 1618 var rejst til Hol
land for at lade udføre. Da vestvinduet med ialt
108 små glasmalerier, udført 1620-21 af en an
den hollænder, Evert Crynss van der Maes, var
sat på plads, kunne bedekammeret antagehg
betragtes som fuldendt - fire år efter indvielsen
af selve kirken.
Væggene, dørene og loftet i det pragtfulde
rum (fig. 1, 2 og 7) var beklædt med fornemt
panelværk i ædle træsorter (ibenholt, muskat
træ), smykket af indlagte arbejder (intarsia).
Mesteren herfor var utvivlsomt slotssnedkeren
Hans Barchmann. Søjlerne i dørenes portalind
ramninger havde kapitæler af elfenben, og kasetteloftets felter fremhævedes af løvværk og
frugtklaser i sølv!
Til det faste inventar i bedekammeret hørte
endvidere en rig billedudsmykning. Vestvindu
ets glasmalerier med gammeltestamendige sce
ner er nævnt, og i vægpanelemes fyldinger var
indsat 23 malerier på kobberplader, af hvilke de
22 uden tvivl var bestiUingsarbejder, udført i
tiden 1618-20 af Pieter Isaacsz og en række af
ham udvalgte hollændere, fortrinsvis fra Am
sterdam: Pieter Lastmann, Adrian van Nieulandt, Jan Pijnas, Werner van Valckert og endehg en uidentificeret signatur P H (eller P K).
Disse malerier udgjorde en cyklus, illustre
rende Jesu hv fra Bebudelsen til Dommedag
med markant betoning af Egnelseme og Jesu
manddomsgerning. Det 23. billede, som er
omtalt i indledningen, skilte sig ud herfra i
kraft af sin samtidsskildring: portrættet af den
knælende Christian IV.
Møbleringen omfattede på Christian IV. s tid
en altertavle, to udgaver af Bibelen (Frederik
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Fig. 2. Christian IV.s bedekammer i Frederiksborg slotskirke. Med udgangspunkt i maleriet fra 1858 (fig. 1),
har Heinrich Hansen søgt at genskabe loftets oprindelige sølvomamentik, ligesom atmosfæren er levendegjort
med staffagefigur og diverse møbler. Rekonstruktionsforsøget omfatter imidlertid ikke den bevarede altertav
le, den forsvundne lysekrone eller de krystalruder, som tidligere lukkede vinduet mod kirkerummet (s. 128).
Det nationalhistoriske Museum på Frederiksborg. - Christian IV’s Oratory in the Chapel of Frederiksborg Castle.
With the painting of 1858 (fig. 1) as his point of departure, Heinrich Hansen has tried to re-create the original silver
ornament on the ceiling, as well as to enliven the atmosphere of the interior with a figure and some furniture. This
attempted reconstruction does not include the surviving altar-piece, the vanished chandelier, or the crystal panes that
formerly glazed in the window overlooking the Chapel interior.

II.s og en tysk), to borde, en stol og en knæleskammel; ydermere var der gardiner foran de
slebne krystalruder i åbningen mod kirken, og i
loftet hang en lysekrone. - Altertavlen, der
Çernedes 1816, men siden 1938 atter står i bedekammeret, må vi forestille os opstillet i vin
duesnichen. Det er en kostbar husaltertavle fra
Matthæus Walbaums værksted i Augsburg, be
klædt med ibenholt og prydet af sølvarbejder,
som gengiver scener af Maria liv m.m. Også
lysekronen, der sammen med loftsornamenter
ne forsvandt efter Svenskekrigene, var af sølv.

Den havde foroven et rigsæble med rubin, for
neden et urværk.
Bedekammerets hele udsmykning og indret
ning fortæller således selv, at rummet var be
stemt til at være et helt privat kapel for kongen
og hans nærmeste. Herind kunne monarken gå
uset på et hvilket som helst tidspunkt af døg
net, holde andagt og søge trøst og opbyggelse
ved bibellæsning eller ved at betragte billeder
nes belærende eksempler. Panelmalerierne gi
ver nærmest associationer til en fyrstelig bøn
nebog, her sat op i monumentalt format.
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Fig. 3. Christian IV
knælende i liglagen for
an den åbenbarede Chri
stus. Tabt tmaleri i bedekammeret, muligvis
malet
af
Reinhold
Timm. Detalje af fig. 2.
- Christian IV in a shroud
kneeling before a vision of
Christ. Lost tpainting in
the Oratory, possibly by
Reinhold Timm. Detail of
fit- 2.

Denne umiddelbare vurdering underbygges
tillige af samtidige vidnesbyrd. Dets private
status fremgår således af den omstændighed, at
fyrst Christian af Anhalt, som 1623 besøgte
Frederiksborg, måtte nøjes med at ane sig til
rummets herlighed ved at spejde ind gennem
de slebne krystalruder, der efter sigende skulle
have kostet to Rosenobler stykket! Kun kon
gen havde nøglen til bedekammeret.
Vi ved tillige, at Christian IV og en række af
hans efterfølgere på tronen skriftede og gik til
alters i bedekammeret.4 Velkendt er således det
øjebliksbillede af bedekammerets brug, som
meddeles i dagbogsoptegnelser ved kongens
sidste hofprædikant, Laurids Jacobsen Hinds
holm.5 Den 25. juni 1647, om morgenen lidt
før klokken syv, gik præsten på kongens befa
ling ind i slotskirken og ventede på den øvre
omgang. Efter at der var ringet første gang gik

han sammen med kongen ind i bedekammeret.
Laurids Jacobsen fortsætter:
»... og der hørte [jeg] hans Confession, som han
siddende paa Knæerne giorde for mig latine, med
stoer devotion. Strax absolveret Jeg ham ocsaa Lati
ne, Hand bleff siddende Imidlertid for Mig paa Knæ
erne med sammenlagde hænder og jeg sad paa hans
Stoell. Efter Absolutionen stod han op oc gaff mig
haanden, oc sagde mig at hand wilde communicere
der oppe, dermed gik jeg ned. der jeg haffde predichet, gick jeg op Igien, oc effter Litaniett communicerede Hand«.

CHRISTI ÅBENBARELSE
»Her bag ved alteret mand saae den Siun som Skeede,
for Konning Christian, der hand faldt til at beede,
der hand til Rotenburg paa Sengen waagen saae,
Wor Christi Lignelse med Tome=Kronen paa«,
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Fig. 4. Christian IV. s
»syn« af den forhånede
Christus, som kongen
fik den 8. dec. 1625 un
der morgenbønnen på
slottet Rothenburg. Ne
derst på rammen er kon
gens egenhændige be
skrivelse. Maleriet er
muligvis malet af Rein
hold Timm og hænger
nu på Rosenborg slot. Christian IV’s »vision« of
the derided Saviour seen by
the King on the 8th De
cember 1625 at Rothenburg
Castle. At the bottom of
the frame is the King’s own
description. The painting
is possibly by Reinhold
Timm, and is now at Ro
senborg Castle.

Således omtales maleriet i den øvre fylding i
vinduesnichens sydside (fig. 3) af Henrik Ger
ner i hans versificerede beskrivelse af Frederiks
borg slot fra o. 1680.6 Hovedkilderne til vor
viden om bedekammerets malerier er dog yng
re og repræsenteres først og fremmest af Høy
ens og J. P. Rasbechs beskrivelser fra henholds
vis 1831 og 1832 samt af Heinrich Hansens ma
lerier (fig. 1, 2 og 7).7
Høyen accepterer den gamle tradition om, at
maleriet af Christian IV forestillede kongens
»syn« på slottet Rothenburg i 1625 og derfor
nødvendigvis måtte være yngre end de øvrige
malerier. Af største interesse er forfatterens
konstatering af en ændring i maleriet, som be
skrives med følgende ord:
»Kongen knæler med foldede Hænder foran Chri
stus, der aabenbarer sig i Skyerne. Han er blot iført

et Ligklæde men der er tydelige Spor af at han oprin
delig har været fremstillet i kongelig Dragt med
Scepter og Krone foran sig. En saadan Forandring i
denne Fremstilling kunde vel næppe ske uden ifølge
Kongens egen Vilie«.

Rasbech er mere kortfattet. Han kalder male
riet for »Christi Aabenbarelse« og tilføjer
»Udentvivl af Adrian van Nieulandt«. Motivet
angives som værende »taget af Christian den
Fjerdes Syn i Rothenburg 1625, hvortil, som
bekjendt, findes et Pendant i denne Konges Sovegemak paa Rosenborg Slot«.
I en senere beskrivelse (1860), affattet under
indtryk af slotsbranden, nævner Høyen en an
den kunstner, Reinhold Timm, som ophavs
mand til maleriet, der siges at forestille »Kon
gen ... endnu i sin fulde Mandomskraft, men
blot omhyllet af et Liglagen, knælende med
foldede Hænder foran Forsoneren, der viste sig
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i Skyerne«.8 Derimod nævnes »synet« på Ro
thenburg ikke længere.
Som det fremgår, rejser der sig en række
spørgsmål omkring det forsvundne maleri ved
rørende kunstneren, emnet, tilblivelsestids
punktet og ændringen af kongeskikkelsen. Af
disse er bestemmelsen af emnet afgørende for
enhver undersøgelse af billedets funktion og vi
dere betydning, mens mesterbestemmelsen,
som tilmed på det foreliggende grundlag er
vanskeligst at besvare, i denne sammenhæng er
mindre væsentlig.
Som vi har set, betvivlede hverken Høyen
eller Rasbech, at maleriet var en gengivelse af
Christian IV.s »syn« på Rothenburg. Og selv
om Høyen i sin anden beskrivelse ikke nævner
»synet«, har den senere forskning, vigtigst
Francis Beckett, fastholdt såvel denne udlæg
ning som tilskrivningen til Reinhold Timm.9
Om kongens »syn«, som er indgående be
handlet af Holger Rasmussen, ved man god be
sked, først og fremmest fordi »hovedmonu
mentet«, det maleri på Rosenborg, som Ras
bech hentyder til (fig. 4), er bevaret og tilmed
forsynet med kongens egenhændige forklaring,
indsat forneden i rammen.10 De nærmere om
stændigheder omkring kongens »syn« er føl
gende: Siden forsommeren 1625 havde Chri
stian IV opholdt sig i Nordtyskland som leder
af de protestantiske styrker i kampen mod kej
seren og den katolske Ega. »Synet« af den for
hånede, tornekronede Christus med rørsceptret
viste sig for kongen på slottet Rothenburg, da
han tidEgt om morgenen den 8. december var
nedsunket i bøn for den nødstedte evangeEske
kirke. Kongens egen forklaring lyder:
»Dijser gestalt, ist miir den 8 Decem: auff dem
hausse Rodenburg Morgens friie gezeüget, der hon,
vnd Spott, So vnser, Erlösser vnd SeeEchmacher
Christus Jesus, vnserendthalben geEtten beii wierendem gebet, zu Godt fuhr dii nodt der gansen Euangeliske Kirchen Anno 1.6.2.5. Christianus iiii
D. G. Rex Daniæ et Norvegiæ etc. Ma: pro: Sc«.

Holger Rasmussen understreger, at det for
svundne maleri i bedekammeret som type ad
skilte sig fra aUe andre kendte versioner af kon

gens »syn«, der ikke omfatter en fremstilling af
den knælende konge. Der er imidlertid tilEge
en anden og afgørende forskel, for sammenEgner man Heinrich Hansens gengivelse (fig. 3)
med den af kongen »autoriserede« version
(fig. 4) er det tydeEgt, at bedekammer-maleriets Christus ikke var den forhånede Christus,
men en forklaret skikkelse, som tronede med
nøgen overkrop i skyerne - uden tornekrone og
uden rørsceptret. En sådan Christus-fremstilEng kendes bl.a. fra DommedagsbiUeder. Of
test er den ophøjede menneskesøn her vist
frontalt tronende som dommer i en stort anlagt
komposition, som viderefører middelalderens
klassiske version. Der findes imidlertid også en
anden udgave, hvor Christus ikke ses frontalt,
men halvt profilvendt og i mere intim kontakt
med de opstandne, som beder om frelse og evig saEghed«.11
En slående paraEel til bedekammer-maleriets
Christus-fremstilling findes i et DommedagsbiUede fra 1634 (fig. 5), udført af Reinhold
Timm og indsat i et epitafium over enkedron
ning Sofies sekretær, Johannes Oberberg, som
hænger i kirken i Nykøbing Falster.12 Dette
blev aUerede bemærket af Høyen i 1832, og
heri Egger utvivlsomt motiveringen for hans
tilskrivning til Timm i den anden beskrivelse af
bedekammer-maleriet, hvor han som anført
heUer ikke længere nævner »synet«.13
Vi må herefter konkludere, at det forsvund
ne maleri i sin oprindeEge udformning viste
Christian IV knælende i bøn foran åbenbarin
gen af en himmelsk Christus. Når maleriet så
ledes ikke længere kan betragtes som gengivel
se af en bestemt, historisk situation, men i ste
det - med 1677-inventariets ord - viste »Chri
stian IV som sidder og gør sin bøn til Gud«, så
er der formelt intet til hinder for, at det kan
have været led i den oprindeEge plan for kam
merets maleriske udsmykning og blandt de
emner, Pieter Isaacsz havde faet opgivet på sin
mission til HoUand i april 1618. I hans rejsepas
tales der i forbindelse med de kobberplader,
han skuUe lade bemale, om »ungefähr 24
Stücke«.14 Bedekammerets vægpaneler rum
mede ialt 24 fyldinger, så flere malerier kunne
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der ikke blive tale om; men ordet »omtrent«
antyder, at spørgsmålet ikke betragtedes som
endelig afgjort. Faktisk ved vi, takket være
Heinrich Hansens malerier (fig. 1, 2 og 7), at
den 24. fylding, forneden i vinduesnichens
venstre side var udfyldt med intarsia, ganske
svarende til rummets øvrige prøver på denne
fornemme kunstsløjd; Egeledes at rummet al
drig fik mere end 22 malerier med scener fra
Christi Ev.
AUigevel forekommer det mere sandsynligt,
at maleriet af kongen ikke var en del af Isaacsz’
kommission og derfor heUer ikke, som Rasbech forsikrede, skyldtes Adrian van Nieulandt. Det er snarere udført som led i en beslut
ning om at indrette vinduesfordybningen som
en slags altemiche og her afbryde den bibelske
malericyklus med et biUede af bedekammerets
ejer, knælende ved altrets »højre« side.
Hvis Høyens bestemmelse af Timm som
kunstneren bygger på andet og mere end den
ovennævnte kompositioneUe og ikonografiske
overensstemmelse med Christus-fremstiUingen
i det signerede Oberbergepitafium, er der in
gen grund til at betvivle tilskrivningen. Rein
hold Timm var fra slutningen af århundredets
andet årti flittigt benyttet af majestæten, der i
november 1623 tilmed begunstigede ham med
udnævnelsen til lærer i tegning, malerkunst og
arkitekturens begyndelsesgrunde ved Akade
miet i Sorø. Han fik 26. febr. 1624 endog betaEng for »H. May.s eget Contrafei«.15

KONGENS KALD
Som type betragtet er maleriet af Christian IV i
slægt med de utaUige fremstiUinger af gudfryg
tige øvrighedspersoner, der knæler i bøn med
tanken vendt mod Christus og Dommedag
(fig. 20), hvadenten de optræder som fromme
stiftere eUer gengives på et gravmæle.16
Bedekammer-maleriet er dog mere intimt
end flertaUet af disse kompositioner. FremstilEngens begrænsning til Christian og Christus
leder for så vidt tankerne til de knælende skik
kelser af kongens farfar og far på gravmælerne i
Roskilde; men her savnes det visionære ele
ment, Egesom disses kongebiUede er led i en
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Fig. 5. Dommedag. Signeret maleri af Reinhold
Timm 1634, indsat i epitafium over enkedronning
Sofies sekretær, Johannes Oberber g, i Nykøbing
Falsters kirke. Kunsthistorikeren N. L. Høyen be
mærkede ligheden meUem Christus-fremstillingen
her og i bedekammer-maleriet (fig. 3), som han på
denne baggrund tilskrev Timm (s. 132). Otto Nom
fot. 1942. - The Last Judgement. Signed painting by
Reinhold Timm 1634, part of the wall monument to the
Queen dowager Sofie’s private secretary, Johannes Oberberg, in the town church of Nykøbing, Falster.
N. L. Høyen, the art historian, noticed the similarity
between the depiction of Christ here, and that in the
Oratory painting (fig. 3), which caused him to attribute
the latter to Timm.

større monumentalkomposition.17 Maleriet
rummer et nærmere slægtskab med de biUeder,
som viser gammeltestamentEge konger, knæ
lende foran Jahve, der åbenbarer sig i skyerne.
Et sådant biUede af kong David (fig. 22) pryder
titelbladet på Hieronymus Jus tesens Ranchs
»Kong Salomons Hylding«, det skuespil om
kongemagt og arvefølge, som opførtes ved
prins Christians hylding på Viborg ting 1583.18
På Frederiksborg slot fandtes endvidere et ma
leri af kong David, knælende i bøn til Gud. Det
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Sœpe Chriffus 'Dominas riusque Matrr eijt
cofttr^Unåvs^nendv^ exhibent, riusÿ ani mø inspirant m fusrifta jnrtate ctmflantiam .
WÙrxJêrtt et newt. Cum Çratia et Printfù). 'Ptennans •

Fig. 6. Christus og Maria åbenbarer sig for Ignatius
af Loyola under bøn og meditation. Kobberstik
o. 1590 af Hieronymus Wierix i en serie på 12 blade,
som glorificerer jesuitterordenens grundlægger. Den
modreformatoriske billedpropaganda betjente sig
bl.a. af produktive Antwerpen-kunstnere som
Wierix’eme, Adrian Collaert m.fl., jfr. fig. 14, 18
(s. 134). Den kongelige Kobberstiksamling (Statens
museum for Kunst). - Christ and the Virgin appear
before Ignatius of Loyola while at prayer and meditating.
Print c. 1590 by Hieronymus Wierix, one of a series of
twelve to the glorification of the founder of the Jesuit order.
The pictorial propaganda of the Counter-Reformation
profited by the prolific Antwerp artists, such as the
Wierixes, Adrian Collaert, and others; cf. figs. 14, 18.

var anskaffet af Christian IV og udført af Wer
ner van Valckert, en af bedekammerets hol
landske malere. Det fremhævedes af Høyen,
men gik til grunde ved slotsbranden 1859.19
Blandt Egnende, mere samtidige fremstillin
ger, er det fristende at pege på et meget udbredt

billede af Ignatius af Loyola, jesuitterordenens
stifter og en af protestanternes ærke^ender.
Hieronymus Wierix’ kobberstik (fig. 6) viser,
hvorledes Ignatius under bøn og gudfrygtighedsøvelser i sit kammer så Jesus og hans mo
der åbenbare sig.
Under alle omstændigheder viste bedekam
mer-maleriet Christian IV i gudfrygtig andagt
og var i bogstaveligste forstand en illustration
af rummets bestemmelse som et lønkammer,
hvor kongen kunne være alene med den Gud,
der dybest set havde sat ham på tronen. Ethvert
forsøg på at fortolke billedet må derfor tage
udgangspunkt i Christian IV. s opfattelse af sin
rolle som rigets kongelige overhoved.
Den tale, Sjællands biskop, Peder Vinstrup
holdt i Frue kirke 29. aug. 1596, da den unge
konge blev kronet, udtrykker en teokratisk op
fattelse af kongemagten, som utvivlsomt deltes
af Christian IV.20 Uagtet at riget havde forfat
ningsmæssig status som valgkongedømme, på
pegede Vins trup i sin tale, at kongen alene hav
de magten fra Gud. Det måtte derfor være en
religiøs pligt for undersåtterne at ære og adlyde
Guds jordiske repræsentant, som var samfun
dets garant for fred, retfærdighed og sand
gudsdyrkelse i pagt med evangeliet. Biskoppen
fremhævede endog, at Gud flere steder i den
hellige skrift kalder kongerne for guder og den
ophøjedes sønner: »Thi med betegnelsen gu
der, viser han, at de er hans hjælpere, der som
et levende og besjælet billede af ham på jorden
indtager hans plads og udfører guddommelige
hverv og pligter«.
Med formuleringen »guddommelige plig
ter« er dualismen i kongens kald angivet. På
den ene side den ophøjede status som en jordisk
gud, på den anden side det umådelige ansvar,
som følger med magten og forpligtelsen til at
regere i overensstemmelse med den guddom
melige herres love. Således forstået er konge
gerningen en tung og svær byrde for fyrsten,
der trods alt kun er et menneske med al dets
skrøbelighed. Han skal derfor altid frygte Gud,
og ikke - blændet af pragten og magten - lade
sig forlede til tyranni.
I sin oprindelige version kan maleriet således
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Fig. 7. Sydvesthjømet af Christian IV.s bedekammer med tmalerier af Bebudelsen, Besøgeisen og den
knælende konge (s. 136). Detalje af fig. 2. - The south-west corner of Christian IV’s Oratory with ipaintings of the
Annunciation, the Visitation, and the kneeling King. Detail offig. 2.

forstås som et billede af kong Christian, knæ
lende i bøn til sin Gud, Jesus Christus, der har
forlenet ham med den magt, hvis symboler kronen og sceptret - kongen ydmygt har afta
get. Både storheden og ydmygheden er repræ
senteret. To passager af Peder Vins trups kro
ningsprædiken, der uddyber denne spænding,
kunne passende stå som motto over det for
svundne maleri. Henvendt til kongen påpegede

Kirkens bygning og brug

bispen således følgende: »Deres Majestæt skal
vide, at idag overgives riget, magten, folket,
kronen, sceptret, sværdet og al kongelig vær
dighed fra kongernes konge og herrernes herre
Jesus Christus som fra hånd til hånd«. Senere
hedder det formanende, at kongerne aldrig må
glemme, at de, som deres titel udsiger, er af
Guds nåde og derfor »sætte Gud altid for deris
Ansict, huilcken de skulle ære oc acte for deris
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øffuerste Landsherre, for hues Domstoel de i
sin Tid skulle tiltencke at møde oc giøre Regenskab, huordan de deris høye Embede oc
Bestilling føret oc faarestaaet haffue i denne
Verden«.21
Fortolkningen af maleriet som illustration af
dette kristne herskerideal bliver da samtidig en
nøgle til forståelse af bedekammerets indret
ning, udsmykning og hele funktion: I Bibelen,
som altid lå fremme, og i billederne fra Christi
liv kunne kongen finde eksempler til efterføl
gelse, opbyggelse og trøst; ved knæleskamlen
foran altret kunne han lette sit hjerte og styrkes
gennem modtagelsen af den hellige nadver.
Maleriets billede af Christus, der rækker sin
højre hånd frem mod den knælende konge;
fastholder den situation, som hofprædikanten
Laurids Jacobsen beskrev så levende i sin dag
bog: Kongen, der ydmygt knælende skrifter
for den præst, som på Guds vegne giver ham
syndsforladelse (sml. billedet af et skriftemål,
s. 116, fig. 6).
Malerierne fra Christi Ev vil ikke blive nær
mere beskrevet eller fortolket i denne artikel.
Så meget skal dog antydes, at bedekammerets
cyklus fra Bebudelsen til Dommedag i over
ensstemmelse med kongeportrættet kan forstås
som en række eksempler på det kristne konge
dømmes natur - såvel den ophøjede som den
byrdefulde.
Allerede med de to første malerier - Bebu
delsen og Besøgeisen (jfr. fig. 7) anslås ledemo
tiverne i en sådan fortolkning. I Bebudelsen
(Luk. 1, 31-33) fortæller Gabriel Maria, at hun
skal føde en søn, der skal kaldes den højestes søn,
og som Gud vil sætte på hans fars, Davids tro
ne, og lade herske over Jacobs hus til evig tid.
Bebudelsen er således en messiasprofeti, der ta
ler om et guddommeligt indstiftet arverige.
Den var møntet på Jesus og hans lære, men
kunne i tiden efter Himmelfarten overføres til
alle fyrster, der i deres egenskab af Christi vika
rer skulle herske med det kristne scepter indtil
lensherrens genkomst - det vil sige til Dom
medag.
Bebudelsens ophøjede profeti efterfulgtes af
Besøgeisen, der beretter om Marias ydmyghed

og taknemlige lovprisning af Herrens godhed
mod den gudfrygtige (Luk. 1,26-38): »Min sjæl
højlover Herren ... thi den Mægtige har gjort
store ting imod mig ... og hans barmhjertighed
varer fra slægt til slægt over dem, som frygter
ham«. I sin kroningsprædiken fremhævede Pe
der Vinstrup netop Marias lovsang som for
billede for konger og fyrster, der heraf kunne
lære, at »Gud støder de Mectige aff Stolen oc
ophøyer de ælendige«, hvorfor kongen skulle
»ydmyge sig vnder Guds veldige Haand«.22
Gud indsætter konger og andre fyrster som
sine jordiske repræsentanter, for at de skal ud
føre guddommelige hverv og pligter, først og
fremmest udbredelsen af sand gudsdyrkelse.
Kongen skal udbrede og forsvare Christi evan
gelium, og det vidner om billedprogrammets
gennemtænkte udformning, at maleriet i »altemichens« højre side, vis à vis billedet af Chri
stian IV, knælende for Christus, forestillede de
hellige tre konger, der bringer Jesusbarnet de
res gaver som tegn på underkastelse og hyldest
til verdensherskeren. I fyldingen under Helligtrekongers tilbedelse sad maleriet af Omskæ
relsen, der traditionelt opfattedes som varsel
om lidelseshistorien, idet Christus her for før
ste gang udgød sit blod. I denne særlige sam
menhæng fortalte historien tillige, at kongen
som Christi jordiske repræsentant måtte være
beredt til at bære korset og vandre en smerte
fuld vej.
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Takket være Høyen ved vi, at Christian IV på
et tidspunkt gav befaling til, at hans eget por
træt skulle ændres, hvorved han ikke længere
fremtrådte i kongelig dragt, men blot hyllet i et
Egklæde. Ændringen medførte en stærkere be
toning af dommedagstemaet og forhåbningen
om saEghed i det hinsides.
Den ydmygt knælende konge i Eglagenet har
mindelser om biUedet af kejser Karl V foran
Treenigheden i Tizians berømte maleri, kaldet
»la gloria«, fra 1554 (fig. 8).23 Dette komplekse
værk, som rummer både Dommedag og Para
dis uden direkte at være en gengivelse af disse
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Fig. 8. Karl V knælende i liglagen foran Treenigheden. Udsnit af Comelis Corts kobberstik 1566 efter Tizians
»La Gloria« fra 1554 (s. 136). Den kongelige Kobberstiksamling (Statens museum for Kunst). - Charles V in a
shroud kneels before the Holy Trinity. Detail of Comelis Cort's print 1566, after Titian's »La Gloria« from 1554.

»sidste ting«, var blandt de kunstværker, kejse
ren efter abdikationen 1555 bragte med til sit
eksil, Yuste-klostret i Spanien. Kejseren har
selv kaldt det for »El juicio final« (Domme
dag), og øjenvidner beretter, hvorledes han den
sidste tid inden døden kunne betragte det med
en intensitet, som vakte den største uro hos
omgivelserne.
Anderledes enkelt er Christian IV. s forestil
ling om Dommedag og Paradis udtrykt i et
maleri (fig. 9) som i Kunstkammerets inventa
rier siden slutningen af 1600’rne angives at fo
restille »Een Drøm, som ... Christianus Qvartus hafuer hafft om Natten, førend han sloegis
med den Svenske-Hollandske Floede udj Lister
Dyeb med sit eene skib Trefoldighed«.24 Træf
ningen fandt sted den 24. maj 1644 og kunne i

betragtning af den ^endtlige flådes overlegen
hed vel være endt med nederlag og kongens
død i kamp for sit folk. Natten før slaget har
kongen meget aktuelt drømt om en ærefuld
opstandelse. Paulus-citatet fra det andet brev til
Timotheus (2 Tim. 4,8), som er gengivet på
Christian IV. s kiste i Roskilde, kan stå som
motto også for maleriet.25 Efter at den aldrende
apostel, der ikke forventer at leve ret meget
længere, har forsikret sin ven om, at han har
kæmpet den gode strid, fortsætter han: »Så
venter mig nu retfærdigheds sejrskrans, som
Herren, den retfærdige dommer, vil give mig
på hin dag ... «.
Det store maleri, der siden 1824 befinder sig
på Rosenborg slot, blev mellem 1674 og 1689
indlemmet i kunstkammersamlingen på Kø-
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Fig. 9. Christian IV. s
drøm før slaget med den
svensk-hollandske flåde
ved Listerdyb 1644. Ma
leriet, hvis oprindelige
bestemmelse, tilblivel
sestidspunkt og kunst
ner er ukendt, bygger på
et kobberstik af Jan
Muller, fig. 10 (s. 137).
Rosenborg slot. - Chri
stian IV’s dream before the
battle of Listerdyb 1644,
against the Swedish and
Dutch fleet. The pro
venance, date and artist of
the painting are not
known, but it is based on a
print by Jan Muller
(fa- 10).

benhavns slot - i øvrigt sammen med maleriet
af »synet« på Rothenburg (fig. 4). Hverken
kunstneren, tilblivelsestidspunktet eller dets
oprindelige bestemmelse kendes; men det er
nærliggende at opfatte det som et loftsmaleri,
fjernet fra et (sove)kammer på et af de slotte,
hvor den gamle konge bad morgen- og af
tenbøn.
Ændringen af bedekammer-maleriets kon
geportræt rummer imidlertid også et andet aspekt af Christian IV. s kongeideologi. Den
ydre lighed mellem de to halvnøgne mænd,
kun hyllet i hvide gevandter, udtrykker visuelt
det forhold, at kongen - med biskop Vinstrups
ord - skulle regere som »et levende besjælet
billede af Christus«. I samtidig panegyrik ud

tryktes forpligtelsen til at efterligne Christus
ofte ved et spil på navneligheden, som lod for
stå, at Christian netop derfor havde navn efter
Christus.26
Den ændrede kongeskikkelse tydeliggør så
ledes et hovedelement i Christus-rollen, nemlig
kongens beredvillighed til at påtage sig lidelser,
ja, om nødvendigt give sit liv for folkets frelses
skyld. Denne side af det kongelige kald havde
Christian allerede bekendt sig til med udform
ningen af den pragtfulde krone fra 1596, hvis
takker prydes af tre herskerdyder (Kærlighed,
Retfærdighed og Styrke) samt det klassiske
symbol for Christi offerdød (gentaget hele tre
gange): Pelikanen, der hakker sit bryst til blods
og lader ungerne die heraf.27
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Hvis den hvidklædte, knælende Christian
minder om nogen bestemt Christus-fremstilling, må det være Bønnen i Getsemane have
(fig. 11), da Frelseren ene og forladt indvillige
de i at tømme lidelsens bitre kalk. Dette tema
er velkendt i samtidens undervisningsbøger for
fyrster og savnes da heller ikke i det konge
spejl, Alithia, som en vis Johannes Damgaard
skrev til Christian IV i 1597:28
»Och effterdi at en christen Herre oc Koning er
Christi instrument och Redskab, da bør hand endeli
gen effterfølge sin Herre, som er Christus, och un
der tiden legge Guldkrone aff, och tage en tornekro
ne: Hand skal icke altiid wære i Rosenhaffue, som er
denne Verdens vellÿst och glæde; Men hand skal
stundum følge sin Herre offver beckenn, och ind
wdi Getsemane haffve. «
Fig. lO.Jesu dåb. Kobberstik af Jan Muller o. 1590.
Forlæg for maleriet af Christian IV. s drøm før slaget
ved Listerdyb, jfr. fig. 9 (s. 142). Den kongelige
Kobberstiksamling (Statens museum for Kunst). The Baptism of Christ. Print by Jan Muller c. 1590,
upon which the painting of Christian IV’s dream before
the battle of Listerdyb is based, cf fig. 9.

Fig. 11. Christus i Getsemane have. Kobberstik af
Hendrick Goltzius 1597 (s. 139). Den kongelige kobberstiksamling (Statens museum for Kunst). - Christ
in the Garden of Gethsemane. Print by Hendrick Goltzi
us 1597.

For Christian IV indfandt lidelsens tid sig
med deltagelsen i Kejserkrigen 1625 og de ulyk
ker, som fulgte - politisk såvel som personligt.
Hvorledes kongen tolkede dette ud fra sin
Christus-rolle skal belyses gennem to samti
dige »monumenter«: maleriet af »synet« på Ro
thenburg (fig. 4) og den såkaldte kongesten i
Lille Dyrehave ved Frederiksborg slot (fig. 15).
Som nævnt kender vi kongens beskrivelse af
den Christus-åbenbaring, han modtog under
morgenbønnen 8. dec. 1625. Hvornår han be
sluttede at fastholde »synet« for eftertiden vides
ikke; den tidligst kendte omtale af et maleri
med dette emne er fra begyndelsen af 1631,
men mon ikke tanken herom er modnet, efter
at nederlaget var en kendsgerning.10 Først da
han, der i samtidige prædikener og bønner var
blevet lovprist som en frelser, der vovede liv
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tekstgrundlag for andagtsbilleder som »synet
på Rothenburg«, i et skrift fra 1619 med titlen
A Meditation upon the 27, 28, 29 Verses of the
XXVIIth Chapter of Saint Matthew, or a Paterne
for a Kings Inauguration.30 Følgende linjer af de
dikationen til prins Karl, den senere Karl I, for
tjener at citeres:
»One day reading privately to my seife the passion
of Christ, in the end of S. Matthewes Gospell, I ligh
ted upon that part, where the Governors Souldiers
mocked our Saviour, with putting the ornaments of
A King upon him. Which appeared to me to be so
punctually set doune, that my head hammered upon
it divers times after, and specially the Croune of
thomes went never out of my mind, remembering
the thorny cares, which a King (if he have a care of
his office) must be subject unto, as (God knowes) I
daily and nightly feele in my own person ... «

Fig. 12. »Ecce Homo«. Andagtsbillede af den forhå
nede Christus. Dette kobberstik fra 1603, stukket af
Jacob Matham efter samtidigt maleri af Hendrick
Goltzius, fandtes tilsyneladende i Christian IV. s
samling på Frederiksborg slot (s. 141). Den konge
lige Kobberstiksamling (Statens museum for
Kunst). - »Ecce Homo«. Devotional representation of
Christ humiliated. This print 1603 by Jacob Matham,
after a contemporary painting by Hendrick Goltzius, was
probably in Christian IV’s collection at Frederiksborg
Castle.

og rige for evangeliets skyld,29 selv følte sig
forhånet og bespottet - først da, havde han for
alvor behov for at søge trøst i identifikationen
med den lidende Christus, og herigennem lade
omgivelserne forstå storheden i ydmygelserne.
Forestillingen om den tornekronede Christus
som identifikationsobjekt for fyrsten var, som
det også fremgår af den citerede passage fra
Damgaards kongespejl, almindelig i tiden.
Christian IV. s svoger, den lærde Jacob I af Eng
land, tog ligefrem udgangspunkt i de vers af
Mattæus-evangeliet (Matt. 27, 27-29), der er

Men det er ikke blot denne specielle fortolk
ning af evangeliets beretning om den forhånede
Christus, der var almindelig kendt. Selve den
billedformel, som benyttedes i maleriet af
»synet« knytter sig nøje til en i samtiden ud
bredt tradition.31 Ifølge denne afbildede man
den tornekronede, forhånede Christus på sten
blokken i Pilatus’ palads, siddende isoleret som
på et andagtsbillede, hvorved ligheden med
den af middelalderkunsten så yndede »smer
tensmand« bliver evident.32 Der er således be
tydelige lighedspunkter mellem maleriet og et
kobberstik af Hieronymus Wierix efter Johan
nes Stradanus (fig. 14). Her er Christus-skikkelsen dog anderledes knuget af sorg og ydmy
gelse, sammenlignet med Christian IV. s Chri
stus, hvis holdning snarere udtrykker sorgfuld
resignation. Dette minder mere om et kobber
stik afJan Muller (fig. 13), en af Goltzius-kredsens manierister, som stak Pieter Isaacsz’ be
rømte kongeportræt i kobber.
Det er ikke udelukket, at man vil kunne på
vise et kobberstik, som er direkte forlæg for
maleriet af kongens »syn«. Under alle omstæn
digheder var maleriet helt i overensstemmelse
med denne billedtradition, som også var repræ
senteret i Christian IV. s egen malerisamling på
Frederiksborg slot. Således hang der i et af kon-
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gefløjens hjørnetårne et kobberstik på hvid at
lask, som viste »huorlediß Christus Sider Nø
gen med en Kuast (kost?) och en pidsk i hendeme Jmellem thuende Engeler, som holder
huer Enn fackell«.33 Beskrivelsen passer nøje
med et kobberstik (fig. 12), som Jacob Matham
udførte 1603 efter maleri af stedfaderen, Hen
drick Goltzius.34 Slotsinventariet omtaler end
videre et maleri af »Christi abbildnis met hendeme Bunden Och Thorne Cronen Paa Hoffuedet«, og i et af prinsessefløjens soveværelser et
maleri, som var en »Thauffle effter Christi
Leignelße, Aff Kong. May. selff Seet« - altså
»synet« på Rothenburg!35
Den kan have været den bevarede udgave på
Rosenborg; men det der i denne forbindelse
særlig interesserer, er betegnelsen »Christi efterlignelse«, som i øvrigt også brugtes om to
andre billeder på slottet.36 Den viser, at samti
den opfattede disse billeder af den tornekrone
de, forhånede Christus som billeder i slægt
med de citerede passager af Damgaards og
kong Jacobs kongespejle samt meditationerne i
Thomas a Kempis’ berømte andagtsbog »De
imitatione Christi«.
Der er ingen grund til at betvivle, at Chri
stian IV, som ved udgangen af 1625 befandt sig
under stærkt psykisk pres, har haft en form for
visionær oplevelse under morgenbønnen den
8. december.10 I hvor høj grad identifikationen
med den forhånede Frelser har haft magt over
hans sind i disse krisefyldte år, viser den gåde
fulde kongesten i Lille Dyrehave ved Frederiks
borg slot.
I stenens overside er hugget et sæde (fig. 15),
og herunder ses på forsiden kongens kronede
monogram, flankeret af årstallet 1628; nederst
er indhugget et signaturlignende »M M«. Ste
nen har fra gammel tid pirret de besøgendes
nysgerrighed og givet anledning til mangehånde forklaringer, snart i gængs folkesagnstradi
tion, snart mere romantisk, eksempelvis som
en stenbænk i løvsalen, hvor kongen sad, når
han udbetalte penge til slotsarbejdeme.37 Helt
prosaisk er derimod Henrik Gemers omtale i
den tidligere citerede slotsbeskrivelse fra
o. 1680:6
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Fig. 13. Den forhånede Christus. Andagtsbilleder
som dette kobberstik af Jan Muller og fig. 12 og 14
er repræsentanter for en billedtradition, som Chri
stian IV lod udnytte, da han befalede sit »syn« på
Rothenburg gengivet i maleri, jfr. fig. 4 (s. 140).
Den kongelige Kobberstiksamling (Statens museum
for Kunst). - Christ in Distress. Devotional representa
tions like this print by Jan Muller, as well as fig. 12, and
fig. 14, illustrate a pictorial tradition which Christian IV
exploited when he commissioned a painting of his »vision«
in Rothenburg Castle, cf. fig. 4.

»der sees en Hviles teen, hvor Christianus sad,
Og hvilede sig paa, saa længe som hand gad. «

Historikerne har imidlertid længe kendt de
nærmere omstændigheder ved stenens tilblivel
se.38 De fremgår af kongens klageskrift til svi
germoderen Ellen Marsvin, hvori han begrun
der sit brud med Kirsten Munk. Denne konge
lige »deduction«, der findes i flere egenhændige
udgaver, er skrevet i april 1641 som oplæg til et
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Fig. 14. Andagtsbillede af den forhånede Christus.
Kobberstik o. 1595 af Hieronymus Wierix efter for
læg af Johannes Stradanus (s. 140). Den kongelige
Kobberstiksamling (Statens museum for Kunst). Devotional representation of Christ in Distress. Print
c. 1595 by Hieronymus Wierix after Johannes Stradanus.

møde om det ægteskabelige forlis, hvori tillige
kongens børn med Kirsten Munk og sviger
sønnerne skulle deltage.39
I anklageskriftet fortælles om Kirsten Munks
utroskab med rhingreven Otto Ludvig af Salm
og hendes opførsel under festen på Frederiks
borg, Mortensaften 1628, der kulminerede
med, at hun nægtede kongen adgang til sit
sovekammer. »Huorfor uy tiil En Euig gedechtnis strax om Morgenen lod legge En tem
melig stor ka[m]ppesten pa weiien, nar man
gaar bag vd hen till den lüden ladgard, Huilcken Steen Endnu findis der med Arstallid
paahuggen och Ett seede giiordt dery«.40
På baggrund af Christian IV. s tanker om sin
Christus-rolle er meningen med denne »min

desten« ikke vanskelig at forstå. Han havde i de
foregående år ført en heroisk kamp, hvis erklæ
rede mål var at frelse den rene evangeliske lære.
Den var endt med forsmædelige nederlag, og
alt imens han havde stridt i det fremmede, var
han blevet bedraget i sit eget hus. Intet under,
at kongen efter Mortensgildet må have følt, at
ydmygelserne nu var drevet så vidt, at han
måtte have luft og påkalde sig omgivelsernes
medfølelse. Den indviede betragter må umid
delbart have kunnet forstå, at stenen svarede til
den sten, som Christus sad på under forhånel
serne i Pilatus’palads, og at den var et monu
ment over deres egen »humilierede« konge, der
nu måtte trone i det lave, tæt ved jorden (= lat.
humus) og dog samtidig var en udvalgt.41
At stenen virkelig skal forstås i denne sam
menhæng fortæller kongen indirekte selv, da
han Edt længere henne i klageskriftet fremhæ
ver, at han selv aldrig har nævnt rhingrevens
navn anderledes, end man omtaler Pontius Pi
latus i trosbekendelsen, og at der ikke kan tales
om fru Kirstens »horeri«, uden at rhingrevens
navn nævnes. Dermed var også sagt, at Chri
stian i det stykke var at Egne med »Christus ...
pint under Pontius Pilatus«.
Det skal medgives, at stenen som monument
rummer noget viUet gådefuldt, som renæssan
cetiden yndede det. Man behøver blot at tænke
på tidens forkærEghed for hieroglyffer, emble
mer eher for den sags skyld på Rundetårn med
kongens berømte rebusindskrift. Kongens sten
er i så fald en Christus-rebus, der kræver forud
sætninger for at bEve fattet. Det tidEgere om
talte maleri af kongens drøm før slaget ved Li
sterdyb (fig. 9) rummer på tilsvarende måde et
element af underfundig gåde. Maleriets kom
position er nemEg hentet fra et kobberstik af
Jan MuUer (fig. 10), forestiUende Christi dåb i
Jordan. På maleriet er Christus imidlertid for
vandlet til sin jordiske statholder, Christian IV,
og heri er der god symbolik, for dåben i Jordan
var Christi salvning (Christus betyder den sal
vede), og Christian var også en udvalgt, salvet
til konge af Guds nåde.42
Et brev fra 3. apr. 1641 til lensmanden over
Kronborg og Frederiksborg len, Frederik Ur-
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Fig. 15. Kongestenen i
Lille Dyrehave ved Fre
deriksborg slot (s. 141).
HJ fot. 1983. - The
King’s Stone in the Little
Deer Park at Frederiks
borg.

ne, vidner om, at kongen selv har betragtet
stenen som et mindesmærke af underforstået,
symbolsk karakter.43 Han beder nemlig heri
Frederik Urne om at vise stenen for den 19årige prins Valdemar Christian og fortælle
ham, at den er lagt på Mortensdag i det ind
huggede år; endvidere, at mesteren, som hug
gede sædet, hed Morten, hvis navn også findes
på stenen! Frederik Urne må derimod ikke for
tælle prinsen, hvorfor han skal se denne sten.
Det har kongen selv villet gøre, når foræl
drenes ægteskabelige ulykke på det forestående
møde måtte blive udmalet for ham. At »MM«
virkelig skulle være en stenhuggersignatur er
vanskeligt at tro; det må være kongens forsøg
på at mystificere sønnen, indtil den nærtfore
stående afsløring. »MM« kan være en tidsangi
velse - Martinus Martyr - eftersom kongen i en
nu tabt tilføjelse til klageskriftet skriver, at han
foruden sædet lod indhugge »dag og dato«.44
Det kan også være en hentydning til stenens
betydning som mindesmærke, og i så fald kun

ne den samlede indskrift tydes som følger:
»Memoria Martyrii Christiani Quarti 1628«.45
Man har ment, at Reinhold Timms »ufortøvne kaldelse« til kongen 6. nov. 1628 kunne
stå i forbindelse med en bestilling på maleriet af
kongens »syn«.46 Tidspunktet stemmer i hvert
fald godt, for vi ved nu, at Christian IV da var
stærkt optaget af sin personlige lidelseshistorie.
Kaldelsen kan også have haft forbindelse med
ændringen af bedekammer-maleriet og ville i så
fald være en bekræftelse på, at Timm var me
ster for dette maleri i dets oprindelige version.

DEN KONGELIGE CHRISTUS-LIGNELSE:
FORUDSÆTNINGER OG UDBREDELSE
I MONARKIETS TJENESTE
For en nutidig betragtning virker tanken om
Christian IV i Christus-rollen urimelig, ja,
egentlig blasfemisk. Den demonstrative yd
myghed er af den art, der snarest føles som
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maskeret selvforherligelse. Det er heller ikke
let at finde udtryk for kristen medlidenhed og
tilgivelse i anklageskriftet mod fru Kirsten. Her
som i så meget andet præges kongens karakter
af inkonsekvens, parret med stolt selvfølelse.
Den kongelige Christus-rolle ville imidlertid
ikke have virket forbløffende i en tid, hvor
mennesket tolkede tilværelsen religiøst - per
sonligt såvel som politisk. »Imitatio Christi«
var naturlig for enhver troende, som tragtede
efter at forlige sig med tilværelsens hårde virke
lighed gennem medleven i Christi lidelseshisto
rie.47 At der for Guds udvalgte redskaber endog
var tale om en »Conformitas Christi« forekom
samtiden rimeligt nok.
Allerede middelalderen havde udformet be
retninger om helgeners levned i overensstem
melse med Christi liv, herunder i særlig grad
lidelseshistorien. I 15- og 1600’me, på de store
troskampes tid toges sådanne modeller gerne i
propagandaens tjeneste. Således skrev Luthers
tilhængere en pamflet, hvori forhøret på rigs
dagen i Worms, genfortaltes som en parafrase
over Christi passion med Luthers modstandere
som personifikationer af Kaifas, Annas og Pila
tus. Senere benyttede katolikkerne samme op
skrift, men med modsat fortegn, idet man nu
tildelte kejser Karl V rollen som Christus. 1546
gjorde protestanterne det samme med deres
fyrste, Johann Friedrich af Sachsen.
Dette forhold, at enhver - med større eller
mindre ret - kunne træde ind i Christus-rollen,
kendes ikke blot litterært, men fremgår også af
samtidige billeder. Berømt er Albrecht Dürers
to Christus-lignende selvportrætter, af hvilke
det yngste, en tegning fra 1522, viser den ald
rende og sygdomshærgede kunstner, som sid
der med nøgen overkrop og i hænderne holder
Christi lidelsesredskaber - pisken og riset ganske som på billeder af smertensmanden. Et
andet eksempel forestiller ovennævnte Johann
Friedrich, Luthers beskytter, der på et propa
gandistisk træsnit fra 1546 er vist som en kors
bærende Christus-skikkelse blandt tilhørerne
nedenfor Luthers prædikestol.48 Som repræsen
tant for den katolske propaganda skal sluttelig
fremhæves et stik fra Christian IV. s egen tid

(fig. 16). Det forestiller kejser Ferdinand II i
rollen som Christus i Getsemane (jfr. fig. 11).
Han modtager knælende gennem det himmel
ske sendebud, ikke den bitre kalk, men symbo
lerne for den byrdefulde magt.49
Hverken kongestenen i dyrehaven eller ma
lerierne af »synet« og den knælende konge i
bedekammeret er fyrstelig » Chris tus-propaganda« af en så direkte og pågående art, som
det kejserlige flyveblad fra Trediveårskrigens
begyndelse. De kræver i lighed med andre af
Christian IV.s monumenter en forklaring. »Sy
net« på Rothenburg ville ellers have egnet sig
godt som propaganda for Christian IV i rollen
som Christi stridsmand og den evangeliske
sags frelser. Som sådan udnyttedes det imidler
tid først langt senere,50 og mens Christian selv
levede, overgik denne rolle - i virkelighedens
såvel som i propagandaens verden - til rivalen,
Gustav Adolf.51
Malerierne af »synet« har eksisteret i flere
samtidige gentagelser, af hvilke én fortsat hæn
ger i kapellet på svigermoderens herresæde El
lensborg, det nuværende Holckenhavn.10 Man
kunne heraf være fristet til at opfatte gengivel
sen af visionen på Rothenburg som et mere
privat anliggende, først og fremmest henvendt
til familiekredsen. Og' selv om »synet« blev
reproduceret i kobberstik, formentlig allerede
på Christian IV. s tid, så ændrer det heller ikke
ved det faktum, at den måde kongen valgte at
gengive »synet«, mangler den agressive tyde
lighed, som er flyvebladenes force.
Ingen konge er dog nogensinde ren privat
person. I sin Egprædiken over Christian IV,
som på traditionel vis udgik fra sammenEgningen med kong David, fortæUer forfatteren,
hofprædikant Laurids Jacobsen om kongens
store gudfrygtighed, der kan bevidnes af de fa,
som har haft den ære at opvarte ham i hans
kammer. Han beretter, at kongen »huer Dag,
Morgen oc Afften, med største Ydmyghed hafuer bøyet sine Knæ for Kongen offuer aUe
Konger oc hannem om sin naadig Velsignelse
oc Bistand udi sin KongeEg Regiering, inderEg
oc hierteEg paakaldet. BesynderEgen, hafuer
Hans Mayst. i sit sidste Aar uforsømmeEgen
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Fig. 16. Kejser Ferdinand II i rollen som Christus i Getsemane, jfr. fig. 11. Under bønnen modtager kejseren
symbolerne for den byrdefulde magt: sværd, scepter og tre kroner (den kejserlige habsburgske, den bøhmiske
og den grevelige); men samtidig sejrskransen, fordi han vil stride den gode strid. Som slumrende apostle ses i
forgrunden hans kurfyrster, ude af stand til at advare ham. I baggrunden kejserens modstandere, først og
fremmest kurfyrst Frederik V af Pfalz, der efter nederlaget i slaget ved Det hvide Bjerg måtte afgive den
bøhmiske krone til kejseren. I billedets aktualiserede passionsspil er de fremstillet som ypperstepræstens
soldater, der ledes ind i haven af forræderen Judas, hvis rolle beklædes af Frederik V.s rådgiver Schultetus
(s. 144). Flyveblad fra o. 1622-23. Efter Bohatcovå. - Emperor Ferdinand II in the role of Christ in the Garden of
Gethsemane, cf fig. 11. During his devotions the Emperor receives the symbols of burdensome power: sword, sceptre, and
three crowns (the crowns of the Habsburg Empire, Bohemia, and the aristocracy); at the same time he also receives a
triumphal wreath because he will fight the good fight. In the foreground, the electoral princes are slumbering apostles unable
to warn him. In the background: the Emperor’s adversaries, first and foremost Frederik V, Elector of Pfalz, who, after his
defeat at the White Mountain had to surrender the crown of Bohemia to the Emperor, whose other adversaries in this re
enactment of the Passion are portrayed as soldiers of the watch, led into the Garden by Judas, whose role is played by
Frederik V’s adviser, Schultetus. Flysheet c. 1622-23.

huer Morgen tilig; sig allene ind i Herrens Huus forføyet, oc der sit Hiertis Anliggende for
Gud sin Herre andraget«.52
Dette billede af kongen var dog ikke blot
indprentet i de nære omgivelsers bevidsthed,
det var også fastholdt gennem bedekammerportrættet med dets hentydning til kongens
Christus-rolle. Faktisk virker hofprædikantens
ord, som en beskrivelse af samme billede, hvis
blotte eksistens udtrykker ønsket om at gen

nembryde privatsfæren og gøre dette kongebil
lede alment kendt.
Som afslutning skal derfor antydes, hvorle
des billedet af Christian IV som Christi ydmy
ge stedfortræder nåede ud over bedekammerets
dørtærskel. Det gjorde det for så vidt allerede i
slotskirken, hvor bedekammerets symbolik er
forstørret op i repræsentativt monumentalfor
mat, bl.a. ved hjælp af det apparat, som kendes
fra tidens fyrsteforherligende lejlighedsarkitek-
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Fig. 17. Billedet af den tornekronede Christus med rørsceptret på topstykket af Krogstrup kirkes altertavle
hentyder også til Christian IV, hvis kronede monogram og valgsprog står som motto over maleriet. Tavlen
leveredes 1633 af slotssnedkeren Hans Barchmann (s. 147). NE fot. 1973. - The depiction of Christ crowned with
thorns and holding the birch, in the top panel of the altar-piece in Krogstrup Church, also refers to Christian IV, whose
crowned monogram and motto surmounts the painting. The altar-piece was supplied in 1633 by the King's master
carpenter, Hans Barchmann.

tur.53 Henrik Gerner kalder således også bedekammeret for »een Extract udaf det store
Tempel«.6
R F P - Regna Firmat Pietas (fromhed styr
ker rigerne) - således lyder det valgsprog kon
gen bl.a. lod opsætte overalt på sine kirkebyg
ninger. Dette, at det går et fromt folk godt,
mens et syndigt straffes, udtrykker i ét begreb
grundholdningen i et samfund, som var religi
øst på en nærmest gammeltestamentlig, patri
arkalsk måde. De ulykker, som ramte Dan
mark i kølvandet på kongens engagement i
Trediveårskrigen, kunne således med føje op
fattes som en straf for folkets syndige levned.
Den officielle statskirke, som holdt den enkelte
i en stadig snævrere åndelig spændetrøje, be
ordrede derfor afholdt almindelige bededage
og foreskrev private andagts- og bodsøvelser.
Af største vigtighed må det derfor have været,
at fremhæve gudfrygtigheden hos rigets ud

valgte overhoved, kongen, som overalt ind
droges i bønnerne.
En nærmere undersøgelse af kongebilledet i
tidens prædikener ville utvivlsomt udvide og
nuancere opfattelsen af den ortodokse lutherske
statskirke som opdragelsesanstalt og konge
magtens ideologiske forbundsfælle. Men også
de liturgiske hovedstykker i vore kirker - alter
tavle, prædikestol og orgel - kan med deres
rige billedprogram og tekster opfattes som monumentaliserede prædikener og lovsange.54
Dette materiale, som fremlægges i Danmarks
Kirker, er netop særlig rigt repræsenteret fra
Christian IV. s lange regeringstid. Det er imid
lertid hidtil kun lidet udnyttet ud fra indholds
mæssige og funktionelle synspunkter. Der kan
ikke herske tvivl om, at sådanne inventarstyk
ker i deres egenskab af »brugskunst« i eminent
grad fortæller om den efterreformatoriske kir
kes liturgiske praksis, teologiske stridsspørgs-
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mål (kryptokalvinisme kontra luthersk orto
doksi) - samt om opfattelsen af kongens sam
fundsmæssige rolle.
Et tydeligt eksempel på det sidstnævnte er
Egebjerg kirkes altertavle, skåret i Christian
IV. s dødsår af den produktive billedskærer i
Holbæk, Lorentz Jørgensen.55 På altertavlens
topstykke holder to engle en medaljon med
Christian IV. s kronede monogram og på ran
den læses følgende indskrift: »Herrens engel
leire sig om voris Konge 1648«. I tavlens sam
lede billedprogram er kongemedaljonen ind
ordnet i den lodrette hovedakse mellem stor
stykkets korsfæstede Christus og topstykkets
opstandne Frelser. Herved sidestilles Christus
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og Christian IV. Også Christi afsjælede legeme
kendes fremstillet med englevagt, og beskue
ren forstår, at den døde monark, Christi jordi
ske statholder, også vil overvinde døden og be
lønnes med en ærefuld opstandelse. Egebjergtavlen er således på én gang altertavle og epita
fium over Christian IV.56
Også opfattelsen af kongen som en forhånet
og ydmyget frelserskikkelse genfindes på en
række altertavler fra tiden efter Kejserkrigen.
Det gælder altertavlerne i to af Horns herreds
kirker, Gerlevs fra 1631 og Krogstrups fra 1633
(fig. 17).57 I begge tilfælde rummer topstykket
et malet Ecce Homo-andagtsbillede - en frem
stilling af den tornekronede Christus med rør-

Fig. 18. Tilbedelsen af den forhånede Christus, som Gud ofrede for menneskets frelses skyld, repræsenterer et
tema, der i altertavlen fra Elmelunde, jfr. fig. 19, er overført til Christian IV som Christi jordiske stedfortræder
(s. 148). Kobberstik o. 1600 af Adrian Collaert efter forlæg af Johannes Stradanus. Den kongelige Kobberstik
samling (Statens museum for Kunst). - The adoration of Christ in Distress, sacrificed by God the Father to atone for
the sins of Man, is a theme which on the altar-piece in Elmelunde Church, cf fig. 19, is transferred to Christian IV,
Christ's deputy on earth. Print c. 1600 by Adrian Collaert after Johannes Stradanus.
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sceptret, flankeret af en bøddel, hvis ansigt ud
trykker den inkarnerede ondskab.58 Christian
IV. s valgsprog og kronede monogram over
malerierne, viser hvem billedlignelsen henty
der til. Begge tavler er udført af slotssnedkeren
Hans Barchmann, som vi har mødt i bedekam
meret, og tavlerne var desuden forsynet med
våben for lensmanden Frederik Urne i hans
egenskab af tilsynsførende med kirkernes ud
gifter. Begge havde de som nævnt tilknytning
til kongen og Frederiksborg i de år Christian
IV. følte Egheden med den ydmyge Christus så
stærkt. Det er derfor sandsynEgt, at inspiratio
nen til disse tavlers særEge kongebiEede udgik
fra samme personer.59
Den aEertydeEgste hentydning til Christian
IV. s roEe som Edende frelserskikkelse finder vi
imidlertid på altertavlen i Elmelunde på Møn
(fig. 19), skåret af Henrik Werner og ifølge ma
let årstal opstiEet senest 1646.60 Her viser top

stykket kongens kronede monogram, flankeret
af putti med Christi Edelsesredskaber. Kompo
sitionen svarer således til utaEige biEeder af
Christus (fig. 18), blot med den sigende for
skel, at den jordiske konge her har indtaget den
Edende Frelsers plads. Den kronende korsfæstelsesstige, som rækker op mod korets »him
melhvælv« antyder ydermere, at kongen for al
sin offervüje snart skal belønnes med retfærdig
heds krone i det hinsides (jfr. fig. 9), Egesom
han aEerede nu modtager de bedende og syn
gende undersåtters taknemEghed i kirkerum
met. Det er næppe tilfældigt, at Elmelunde
tavlens usædvanEg tydeEge spü på Christian
IV. s roEe som ydmyg, offerberedt frelser for sit
folk, møder os i en kirke, der på daværende
tidspunkt bestyredes af kongens svigersøn,
rigshofmesteren Corfitz Ulfeldt, hvis våben
sammen med hustruens Leonora Christines og
så fandtes på tavlen.
Hugo Johannsen

1 Det som fig. 1 afbildede maleri er signeret »H H
58«. Det er en forstudie til maleriet fig. 2, som har
staffagefigur og visse rekonstruktioner af interiøret
(bl.a. loftets sølvomamentik). En tilsvarende rekon
struktion viser rummet set mod vinduet (afbildet i
DK. Frborg. s. 1881). AUe tre malerier findes på Frederiksborgmuseet (inv. nr. A 476, 962 og 477). En
gentagelse fra 1861 af sidstnævnte maleri findes nu i
Göteborgs Kunstmuseum.
2 DK. Frborg. s. 1673-1926. Beskrivelsen af bede
kammeret findes s. 1878-98. Bortset fra lysekronen
og bordene er bedekammerets »løse« inventar be
skrevet af Bodil Busk Laursen (sølvaltertavlen) og
Marie-Louise Jørgensen. - Hvor intet andet nævnes
findes oplysningerne (med dokumentation) i Dan
marks Kirkers beskrivelse, der i øvrigt er udgivet som
særtryk med tysk resumé, 1973.
3 Såvel på tNykøbing, hvis bedekammer antageEg
stammede fra slottets ombygning for enkedronnin
gen 1588-94 (jfr. DK. Maribo s. 251f.), som på Gottorp, hvor kammeret indrettedes 1610-14, kommu
nikerede disse ophøjede fyrstestole med selve kapel
let gennem vinduer, hvorimod bedestuen på tHusum slot var et helt afsondret andagtsrum. Sidst
nævnte rummede en samling kunstgenstande, som

antydede bifunktion som en slags kunstkabinet (jfr.
Jochen Pause: SüberreEefs aus der Husumer Schloß
kapelle, i Die Heimat, 88, 1981, s. 177-186), mens
det ganske profant virkende bedekammer på Gottorp er tolket som ramme om den hertugeEge famiEes private nadversammenkomster i kryptokalvinistisk ånd (jfr. Jochen Pause: Zur Ausstattungsge
schichte der Gottorfer Schloßkapelle, i Beiträge zur
Schleswiger Stadtgeschichte, 24, 1979, s. 84-107.
4 En fast alterkalk og disk omtales dog først i inven
tarierne fra tiden efter Christian IV. s død, ticUigst
1677.
5 Fr. WEh. Wivet, udg. : Dr. Laurids Jacobsen
Hindsholm ... hans holden Dag-Bog, imedens han
var Hoff-Prædikant hos Kong Christian den Fierde
og Kong Friderich den Tredie, 1779, s. 11.
6 Henrik Gerner: Det Vüdt=berømte Friderichsborgs Beskrivelse. Håndskrift i KglBibl., Thott
1390, 4°.
7 Høyens omtale af bedekammeret indgår i hans be
skrivelse af Frederiksborg slot, jfr. J. L. Ussing,
udg.: Niels Laurits Høyens Skrifter, 1, 1871, s. 20407; Rasbechs beskrivelse, som er hovedkEde til vi
den om emnerne og kunstnersignatureme i den bi
belske malericyklus, indgår i samme forfatters Fre-
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Fig. 19. Altertavle fra Elmelunde, tilskrevet Henrik Werner og opstillet senest 1646 (s. 148). Hude fot. - Altar
piece in Elmelunde Church attributed to Henrik Werner and put up not later than 1646.
deriksborg-bog, jfr. Johan Peter Rasbech: Frederiks
borg Slots Beskrivelse, 1832, s. 136-42.
8 I »Malerierne paa Frederiksborg«, jfr. J. L. Ussing,
udg.: Niels Laurits Høyens Skrifter, 1, 1871, s. 233.

9 Becketts klart formulerede vurdering i den monu
mentale Frederiksborg-monografi fortjener at cite
res: »Senere kom endnu et Billede til, der blev indsat
i vinduesfordybningen. Det forestillede Kristian IV’s

150

HUGO JOHANNSEN

Syn i Rothenburg, da han den 8. Decbr. 1625 tidlig
om Morgenen i sit Kammer bad for Protestantis
mens Sag. Billedet, der var malet af Reinhold Thim,
viste dog ikke blot Kongens Syn, den tornekronede
Kristus med Rørsceptret, men ogsaa Kongen selv
knælende i et Ligklæde«, jfr. Francis Beckett: Frede
riksborg II. Slottets Historie, 1914, s. 162; endvidere
samme: Kristian IV og Malerkunsten, 1937, s. 72f.
10 Holger Rasmussen: Christian 4. s syn, i Fynske
Minder III, 1957-59, s. 60-75.
11 Craig Harbison: The Last Judgment in sixteenth
Century northern Europe: A study of the relation
between art and the reformation, New York & Lon
don 1976.
12 DK. Maribo s. 236.
13 Høyen karakteriserer dommedagsmaleriet med
følgende ord: »Christus i sin Glorie, som den op
vækkede og dømmende herre, minder strax om
Christus i Kongens Stol paa Frederichsborg«, jfr.
notebog XIII, 8(NM2). Det er forbløffende, at Fran
cis Beckett ikke har draget den logiske slutning af
Høyens iagttagelse, når han i sin Timm-biografi re
ferer Høyens kommentarer til Oberberg-epitafiet og
samtidig gentager den vedtagne bestemmelse af bedekammer-maleriets emne, jfr. Francis Beckett: Kri
stian IV og Malerkunsten, 1937, s. 72. - Det bør vel
også nævnes, at havde bedekammer-maleriet været
en gengivelse af »synet«, så havde det også været
naturlig prototype for en række anonyme tryk fra
1700’mes første halvdel, som imidlertid viser kon
gen stående! sammen med Christus (jfr. Holger Ras
mussen, note 10). Denne afgørende uoverensstem
melse med beretningen om den knælende konge un
der morgenbønnen kunne måske forklares med pri
mitiviteten i disse folkelige tryk, men det gælder
ikke en repræsentant for romantikkens historiema
leri. Ditlev Blunck malede 1823 et billede, hvor kon
gen i et middelalderlignende interiør knæler ved bedepulten med hermelinskappe om skuldrene og blik
ket fæstnet på visionen af Christus med rørsceptret,
jfr. Mette Bligaard, udg.: Fædrelandshistoriske bille
der. Udstilling på Det nationalhistoriske Museum på
Frederiksborg, 1978, kat. nr. 93. Bluncks maleri har
generelle træk til fælles med bedekammerets maleri,
som han formentlig kendte. Anderledes kunne det
næppe heller gøres; men i detaljerne er der intet
slægtskab, for maleriet på Frederiksborg forestillede
ikke »synet«.
14 Passets ordlyd er gengivet s. 260 i Becketts Frederiksborg-beskrivelse (note 9).
15 F. R. Friis: Samlinger til dansk Bygnings- og
Kunsthistorie, 1872-78, s. 37.
16 Et fremragende eksempel på en sådan komposi
tion er Christian II. s altertavle på Nationalmuseet
(fig. 20), en typisk fyrstelig husaltertavle fra o. 1515,
jfr. DK. Frborg. s. 357f.; endvidere Erik Moltke, i

Fig. 20. Christian II og dronning Elisabeth knælende
ved bedepulte foran en dommedagsvision (s. 133,
150). Nederlandsk husaltertavle fra o. 1515. Natio
nalmuseet. - Christian II and Queen Elisabeth kneeling
at prie-dieux in front of a vision of the Last Judgement.
Netherlandish domestic altar-piece from c. 1515.
NMArb. 1965, s. 87-96. Den skal af kongen være
skænket til S. Marie kirke i Helsingør, men befandt
sig senest 1690 i kunstkammeret på Københavns
slot, i hvis inventarium den i øvrigt anføres umid
delbart foran »synet på Rothenburg« (fig. 4) samt et
andet af de malerier, som i nærværende artikel be
handles nærmere (fig. 9), jfr. H. C. Bering Liisberg:
Kunstkammeret. Dets Stiftelse og ældste Historie,
1897, s. 144. Et andet eksempel, nærmere på Chri
stian IV. s tid, er altertavlen fra Trollernes gravkor i
Herlufsholm, udført 1568 i Comelis Floris’ værk
sted, jfr. DK. Sorø s. 1132 samt fig. 38.
17 Jfr. DK. Kbh. Amt s. 1836f.
18 Denne »komedie«, som tryktes året efter, er gen
udgivet flere gange, senest 1973 med kommentar og
efterskrift ved Allan Karker. Om skuespillets betyd
ning som propaganda for kongemagt og arverige,
jfr. Hugo Johannsen: Regna Firmat Pietas. Eine
Deutung der Baudekoration der Schloßkirche Chri-
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stians IV. zu Frederiksborg, i Hafnia, 1974 (1976),
s. 125 (note 43).
19 Jfr. Høyens Skrifter, 1, 1871, s. 237. Maleriet var
blandt de værker, kongen i 1620’me købte af en
kunsthandler ved navn Franchoys Bastiansen, jfr.
Beckett (1914) s. 91.
20 Jfr. Frede P. Jensen, udg.: Peder Yinstrups tale ved
Christian 4.s kroning. Et teokratisk indlæg, i HistT.
1966-67, s. 375-94.
21 Jfr. Andreas Benedict Dallin: Klarlige oc Visse Beskriffuelse, Om...Christian den Fierdis ... Kongelige
Kroning ... Anno 1596 ... ved Augustum Erich, Fordansket, oc met Kroningens Ceremoniers Udeleggelse ..., 1598, s. G.
22 Jfr. Dallin s. G b ii a.
23 Erwin Panofsky: Problems in Titian, London
1969, s. 63f.
24 Bente Gundestrup, som arbejder med en undersø
gelse af Kunstkammer-genstandene, har venligst
meddelt, at maleriet beskrives som anført i inventa
riet 1689. Tilsvarende beskrivelse findes i inventariet
fra 1690, jfr. Liisberg (note 16).
25 DK. Kbh. Amt s. 1862.
26 Således hos Claus Berrig: En vise om ... Frede
ricks den Anden ... Lefthit, Endeligt & Christelig
Affsked fra denne Elendige Verden, 1589. Her lyder
et af versene:
Christ lade ham saa raade
Allt men hand Kronen bær,
At hand i alle maade
Kiender sin Frelser kiær
Saa i ham kunde være
Den rette Christi Aand,
Hues nafth hand monne bære,
Oc kaliis CHRISTIAN.

Biskop Resen hyldede på tilsvarende måde kongen i
et digt fra 1605 (jfr. Johannsen, s. 92), og samme
form for panegyrik møder læseren af verset under
det velkendte kobberstik efter van Wijcks Køben
havns prospekt fra 1611.
27 Jfr. Johannsen (note 18) s. 96, 100.
28Johannes Damgaard: Alithia. Sa(n)dhed ... Et
Konge Speiel. 1597. Håndskrift i KglBibl. Thott
875, 4°.
29 Jfr. Eksempelvis Albert Wegener: Krieges und
Sieges Gesang, 1625; i dansk oversættelse udgivet af
Niels Povelsen Nested: En hiertelige Bøn, som bedis
... i de Tydske Kircker, i denne farlige Krigs Tid, for
... Christian den 4 ... Den meenige Mand i disse
Riger til lige saadan hiertelige Bøn oc Suck, for hans
Kongelige Majestät at opvecke, 1625.
30 Allan H. Gilbert: The Monarch’s crown of thorns,
i Journal of the Warburg Institute, III, 1939-40,
s. 156f. - Benyttelsen af det tilsvarende motiv i Karl
I.s ikonografi behandles af Roy Strong: Van Dyck:
Charles I on Horseback, London 1972, s. 27f.
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31 Det har været foreslået, at »synet« kunne være
malet, muligvis af Reinhold Timm, direkte efter en
kongelig anvisning, der i så fald kun kendes gennem
en afskrift fra o. 1700 (jfr. Holger Rasmussen, note
10). At kongen er maleriets bestiller kan der ikke
være tvivl om; men at det skulle være en direkte
visualisering af en verbal beskrivelse er lidet sand
synligt. Den omtalte tekst er utvivlsomt netop en
beskrivelse, ikke af »synet« - hvad det så end har
bestået i - men af den malede gengivelse.
32 En scenisk gengivelse af tomekroningen og forhå
nelsen i Pilatus’ palads kendes bl.a. fra et kobberstik
fra 1597 (B. 33) i Hendrick Goltzius’ berømte pas
sionsserie, hvorfra et andet blad, Bønnen i Getsema
ne, er afbildet i nærværende artikel (fig. 11). Samt
lige kobberstik i passionsserien er reproduceret hos
Walter L. Strauss, ed.: Hendrik Goltzius 1558-1617:
The complete engravings and woodcuts, 2, New
York 1977. - Eksempler på isoleringen af den torne
kronede Christus som andagtsbillede er behandlet
hos John B. Knipping: Iconography of the Counter
Reformation in the Netherlands, 2, Leiden 1974,
s. 460f. Det nærtbeslægtede Ecce Homo-andagtsbillede omtales i artiklen Ecce Homo i Reallexikon zur
deutschen Kunstgeschichte, IV, 1958, spalte 692f.
Billedet af Smertensmanden er bl.a. undersøgt af
Gert von der Osten: Der Schmerzensmann. Typen
geschichte eines deutschen Andachtsbildwerkes,
Berlin 1935; Wiltrud Mersmann: Der Schmerzens
mann, Düsseldorf 1952.
33 A. Petersen, udg. : Frederiksborg Slots Inventari
um af 1650 (særtryk af DaSaml. II), 1866, s. 47.
34 Dette maleri, der tillige blev kendt gennem omtale
i Karel van Manders »Het schilderboek« (1604);
købtes umiddelbart efter stikkets færdiggørelse til
kejser Rudolf II i Prag, jfr. Otto Hirschmann: Hen
drick Goltzius als Maler, Haag 1916, s. 35f.
35 Frederiksborg Slots Inventarium s. 70, 90.
36 Samme, s. 40, 90.
37 Jfr. Rasbech (note 7) s. 201-07.
38 Jfr. Suhms Nye Samlinger til den danske Historie,
I, 1792, s. 97-142.
39 C. F. Bricka og J. A. Fredericia, udg.: Kong Chri
stian den Fjerdes egenhændige Breve, V, 1883-85,
s. 53-82; VII, 1891, s. 127-37 og endelig VIII, 1947,
s. 139-52.
40 Egenhændige Breve, V, 73.
41 Den ydmyge Marias ikonografi er behandlet af
Millard Meiss: Painting in Florence and Siena after
the Black Death, Princeton 1951, s. 145f.
42 Jfr. Johannsen (note 18) s. 94.
43 Egenhændige Breve, V, 46.
44 Jfr. Suhms Nye Samlinger, I, 191.
45 Christian IV skriver selv i en af versionerne af
anklageskriftet, at stenen er sat »in cuius Reij Memo
ria«, jfr. Egenhændige Breve, V, 61.
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Fig. 21. Frederik III.s syn under slaget ved Nyborg
1659. Maleri af Wolfgang Heimbach fra samme år
(s. 152). Rosenborg slot. - Frederik Ill's vision during
the battle of Nyborg 1659. Painting by Wolfgang Heim
bach in the same year.

46 Jfr. KancBrevb.; endvidere Otto Andrups Timmbiografi i Weilbach: KunstLeks.
47 Det fremgår eksempelvis tydeEgt af samtidige epitafier som Hans Mickelsens fra 1631 i Slangerup
(DK. Frborg. s. 2087f.) eller Anna Sophia von Bunawins i Nykøbing med indsat Ecce Homo-andagtsbillede af Lucas Cranach (DK. Maribo s. 236).
48 Roland H. Bainton: Dürer and Luther as the Man
of Sorrows, i The Art Bulletin, XXIX, 1947, s. 26972. Fremstillingen af Johann Friedrich med Christi
kors er endvidere behandlet af Georg Garde, i ÅrbOldkHist. 1955, s. 127f., fig. 3. Christi korsegang
som sindbillede på jordelivet er temaet for et kob
berstik fra 1655, som illustrerer den jydske adelsda
me, Marie Belows ligprædiken, jfr. Vibeke Michel
sen: Et dåbsfad i Lisbjerg kirke, i Robert Egevang,
red.: Strejflys over Danmarks bygningskultur. Fest
skrift til Harald Langberg, 1979, s. 260, fig. 7.
49 Stikket er gengivet hos Mig am Bohatcova: Irrgar
ten der Schicksale. Einblattdrucke vom Anfang des
Dreißigjähringen Krieges, Prag 1966; endvidere i
Wolfgang Harms m.fl., udg.: Illustrierte Flugblätter
aus den Jahrhunderten der Reformation und der

Glaubenskämpfe. Ausstellungskatalog der Kunst
sammlungen der Veste Coburg, Coburg 1983,
s. 174-75. Et hjemligt eksempel på Getsemane-skemaets sækularisering repræsenteres af et maleri
(fig. 21), signeret af Wolfgang Heimbach 1659 og
ifølge gammel påskrift forestillende Frederik III.s
»syn« under slaget ved Nyborg 1659, jfr. Gertrud
Göttsche: Wolfgang Heimbach, Berlin 1935, s. 59.
50 Jfr. Holger Rasmussen (note 10); endvidere Chri
stie: Ikonografi, 1, s. 117 og 2, s. 121.
51 Jfr. Sixten Strömbom: Iconographia Gustavi Adolphi, Stockholm 1932.
52 Lauritz Jacobsen: Førstelig Leffnetz oc Døds Speyl
... Konning Christians den IV ... holden udi vor
Frue Kircke i Kiøbenhaffn, den 18. Novemb. Anno
1648, København 1649.
53 Jfr. Johannsen (note 18).
54 Blandt eksempler på sådanne undersøgelser kan
nævnes Peter Pocharsky: Die Kanzel, Gütersloh
1963; Christie: Ikonografi og Per-Gustaf Hamberg:
Norrländska Kyrkoindredningar, Från reformation
till ortodoxi (Kungl. Vitterhets och Antikvitets Aka
demiens monografier), Stockholm 1974.
55 Afbildet hos Jensen: Snedkere s. 103.
56 Jfr. artiklen »Epitaphaltar« i Reallexikon zur deut
schen Kunstgeschichte, V, 1967, spalte 921-932.
57 DK. Frborg. s.2525f., 2736f.
58 Et Ecce Homo-andagtsbillede af den fiere gange
nævnte hollandske maler, Werner van Vakkert,
fandtes tidligere på Universitetsbiblioteket over Tri
nitatis kirke i København. I sin omtale af maleriet af
»synet« beskrives det af Schlegel med følgende ord:
»Der Heiland ist da beinahe wie im oben beschriebe
nen Gemälde [»synet«] vorgestellt. Hinter ihm aber
sind zween Kriegsknechte die ihn an einem Stricke
halten. Ihren Gesichtem hat der Maler einen sonder
baren Ausdruck gegeben, und er scheint sie zugleich
zu symbolischen Figuren der Wollust und Grausam
keit bestimmt zu haben«, jfr. Niels Slange: Ge
schichte Christian des Vierten ... Kürzer vorgetra
gen und mit Anmerkungen u. Zusätzen erweitert
vonj. H. Schlegel, III, København og Leipzig 1771,
s. 272-73. - Jfr. endvidere Karl Madsen, i Kunstmu
seets Aarsskrift, 2, 1915, s. 95.
59 Hans Barchmann leverede endvidere i 1630 en al
tertavle til Lille Lyngby, hvis oprindelige topstykke
beklageligvis er gået tabt, jfr. DK. Frborg. s. 1514.
Endelig skal det nævnes, at en anden af de altertav
ler, Frederik Ume godkendte i disse år, tavlen fra
1637 i S. Marie i Helsingør, i storstykket har et male
ri af Bønnen i Getsemane efter stik af Goltzius
(fig. 11), mens topstykkets statue af den opstandne
Frelser krones af Christian IV. s monogram.
60 DK. Præstø s. 984.
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THE MEEK KING
On a lost painting from Christian IV’s Oratory in the Chapel of Frederiksborg Castle.
With the point of departure in a lost painting
(fig. 3) of Christian IV wearing a shroud and
kneeling before a vision of Christ, the present
article endeavours to elucidate how the King
perceived his call. The painting was part of the
panelling of the Oratory, which was itself des
troyed by the fire of 1859, therefore the origi
nal enrichments of the interior have to be re
constructed on the basis of descriptions, and
illustrations, (cf. figs. 1, 2, and 7).
With direct access from the royal apart
ments, the magnificently embellished Oratory
was situated at the north end of the Chapel
Gallery, and it served as the monarch’s private
place of worship. It is known, for example,
that Christian IV used it for confession and
Holy Communion. The Oratory was fur
nished between c. 1618 and 1621, and apart
from the altar and previously mentioned paint
ing, there was also a cycle of paintings depict
ing scenes from the fife of Christ by a number
of Dutch artists, including Pieter Lastman, Jan
Pijnas, Adrian van Nieulandt and Werner van
Vakkert.
An important source of information when
attempting to determine the subject-matter of
the motif, its date of origin and the artist, are
the descriptions by N. L. Høyen, the art histo
rian. In the first of these (1831), he mentions
that Christian IV had originally been depicted
in royal attire, the sceptre and crown in front of
him, and that the representation in the shroud
was the result of an alteration made at the com
mand of the King. The subject has been tradi
tionally interpreted as an episode taken from
the King’s participation in the Thirty Years
War: the vision of Christ in Distress, crowned
with thorns and holding the birch, revealed to
Christian IV as he was praying for the evangel
ical church at morning prayer on 8th December
1625 in Rothenburg Castle in North Germany.
A comparison between the representation of
Christ in the Oratory painting (fig. 3) and the

depiction of »the vision« (fig. 4), which from
the King’s own description should be consid
ered »the authorised version«, clearly reveals
two diverging representations of Christ. The
Oratory Christ has not been the derided
Saviour but a portrayal found e.g. in Last
Judgement scenes. A close parallel has survived
in a painting from 1634 (fig. 5) by Reinhold
Timm (d. 1639).
This connexion probably explains why Høy
en later ascribes (1861) the painting to Timm.
Moreover, he no longer refers to it as »the
vision at Rothenburg« - curiously enough un
noticed in later scholarship which accepts the
attribution to Timm. If, then, the Oratory
painting has not depicted an historical situa
tion, it could formally speaking have been one
of the original paintings commissioned in 1618;
although it is more likely to have arrived at the
Oratory on a later occasion when it was de
cided to turn the window recess into an »altar
niche«.
In type the painting is related to the numer
ous representations depicting devout persons
of high station kneeling in prayer, their
thoughts turned to Judgement Day (fig. 20).
The more intimate form of the Oratory paint
ing has parallels in representations of the kings
of the Old Testament (fig. 22), as well as of con
temporary secular or spiritual leaders (fig. 6).
On the basis of Christian IV’s theocratic
ideology of monarchy, and the sermon given
by Bishop Peder Vins trup upon the coronation
of the King in 1596, it is suggested that the
portrayal characterises the King humbling
himself before the Sovereign Lord (Christ), by
whose will he rules as God’s deputy on earth.
The alteration to the figure of the King in the
painting produces a stronger emphasis on the
theme of the Last Judgement. Parallels are
Charles V in Titian’s »La Gloria« (fig. 8), and
Christian IV’s dream of the life hereafter
(fig. 9). The outward likeness between the two
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half-naked men in white drapery, Christ and
Christian, whose similarity of name contem
porary panegyrics pointed out, is interpreted as
an illustration of the King’s duty to rule »as a
living, inspired image of Christ« (Vinstrup).
The closest pictorial parallel is the Agony in
the Garden (fig. 11), and it is precisely the Pas
sion upon which contemporary, »mirror of
princes« Eterature dwelt, in order to illustrate
the onerous call of monarchy (e.g. the King’s
brother-in-law James I). For Christian IV this
aspect materialised through his disastrous en
gagement in the Thirty Years War which re
sulted both in political and personal humilia
tion. His perception of these events as a passion
drama is illustrated by the painting of »the
Vision at Rothenburg«, and the so-called
King’s Stone from 1628 (fig. 15). The painting,
which must have been commissioned after his
defeat had become a reality, corresponds to a
very widespread devotional picture at that time
(figs. 13-14), depicting the humiliation of
Christ before Pilate. This type was also repre
sented in Christian IV’s collection of paintings
at Frederiksborg Castle, and called Imitatio
Christi, by which it is evident that these were
regarded at the time as identification objects for
the worshipper. The painting of »the vision«

therefore becomes a portrayal of the meek
King who has striven for the evangelical cause.
The King’s Stone corresponds to the stone
block on which Christ sits, and it is a theatrical
setting of the same motif. The King had the
stone sculpted after Kirsten Munk, his wife,
had committed adultery with a German officer,
Otto Ludwig of Salm, whom the King later
called Pontius Pilate in an indictment. In this
light, then, it is probable that the alteration to
the Oratory painting has been undertaken just
in these years.
This re-enactment of the Passion is known
both in contemporary texts and representations
(fig. 16), although Christian IV’s »monu
ments« to his passion drama are not as direct
and aggressive as the pamphlets and flysheets
of the sixteenth and seventeenth centuries. The
King seems to have wished to reveal his humil
ity to the outside world, but at the same time to
show that he was the anointed deputy of Christ
by divine right. A number of altar-pieces dat
ing from the decades following the Thirty
Years War seem to confirm that the Church, as
the ideological ally of the Monarchy, en
deavoured to propagate this image of the
sovereign through monumentalised pictorial
sermons of this nature.

Fig. 22. Gud åbenbarer sig for kong David. Træsnit
på titelbladet af Hieronymus Justesen Ranchs kome
die »Kong Salomons hylding«, opført ved prins
Christians hylding på Viborg ting 1583 (s. 133).
KglBibl. - God reveals Himself to King David. Woodcut
on the title-page of Hieronymus Justesen Ranch's play
»The Homage of King Solomon«, enacted at the homage
of Prince Christian at the Viborg Ting 1583.

Fig. 1. Frederik IV.s castrum doloris i S. Hans kirke, Odense 1730. Akvarel af Michael Christoph von
Schnitter, 20.juni 1731 (s. 167). Rosenborg. - Frederik IV’s castrum doloris in St. Hans Church, Odense, 1730.
Watercolour by Michael Christoph von Schnitter, 20th June 1731.

TIL EVIG ÆRE MINDE
STUDIER I ENEVÆLDENS KONGELIGE CASTRUM DOLORIS

Lige siden den tidlige middelalder har en række
af Danmarks betydeligste kirker dannet ram
mer om kongehusets begravelser. Det gælder
domkirkerne i Ribe, Slesvig og Viborg foruden
klosterkirkerne i Ringsted, Sorø og Odense.1
Men fremfor alt står Roskilde domkirke som
rigets vigtigste, kongelige gravkirke. Bygnin
gens status lader sig i håndgribeligste forstand
aflæse af de talrige fyrstemonumenter, der præ

ger kirkerummet, fra højkorets middelalderlige
pillegrave og de prægtige sarkofager over Mar
grethe, Christian V og Frederik IV med deres
dronninger, til de mange gravmæler i de om
kransende kapeller.2
Opførelsen af de fyrstelige gravmonumenter
var i sagens natur både bekostelig og tidkræ
vende, og ofte hengik adskillige år fra selve be
gravelsen til det tidspunkt, hvor efterkommer-
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ne satte et varigt og værdigt mindesmærke
over afdødes dyder og fortjenester. Praktiske
hensyn spillede dog også ind. For at opnå den
ønskede symmetri mellem sarkofagerne afven
tede man gerne dronningens død, før arbejdet
gik i gang. Fuldførelsen af gravmælet beteg
nede imidlertid kun den sidste, afsluttende akt
af det omfattende sørgeritual, der tog sin be
gyndelse straks efter monarkens død. Ceremo
niellet omkring de kongeliges bisættelse havde
siden 1500’rne antaget stadig mere sammensat
te former, men det absolutte højdepunkt nås
under enevælden. Fra anden halvdel af 1600’me
optræder som et centralt led i de kirkelige højti
deligheder, den rigtudsmykkede katafalk eller
castrum doloris, hvor den tillukkede Egkiste
under bårehimlen indgik som midtpunkt i en
pompøs opbygning, smykket med en mang
foldighed af allegoriske billeder, våbenskjolde
og inskriptioner.
Det kongeEge castrum doloris blev opsat in
den den egendige begravelse i Roskilde dom
kirke og udgjorde den officielle parallel til den
forudgående, mere private sørgehøj tideEghed
for famiEe og hofstab ved afdødes »Et de para
de«. Katafalkeme indrettedes i kapellerne ved
de respektive residenser, hvor døden var ind
trådt, oftest i kirken ved Københavns slot
(Christiansborg), men også i kapeEeme på So
phie Amalienborg, Charlottenborg og Fre
densborg, samt i S. Hans kirke, nær Odense
slot. Her var monumentet centrum, ikke alene
for almindeEg beskuelse, men på dagen, hvor
den store Egprocession til Roskilde skuEe fore
gå, afholdtes også ligprædikenen foran kisten,
mens sørgemusik og salmesang lod sig høre.
Pompen fortsatte, mens kisten under en him
mel førtes fra kapeUet gennem byens gader
mod Roskilde domkirke. Den afsluttende
handEng, selve nedsættelsen af Eget i grav
krypten, var dog præget af stor enkelthed.
Det udarbejdede castrum doloris med det
dertil hørende ceremoniel var herhjemme for
beholdt medlemmer af kongefamiEen. Karak
teristisk nok optræder de første eksempler net
op i en tid, hvor loven formanede rigets under
såtter til sparsommelighed ved begravelser, og

bandlyste, at man ved »skammeEg ødselhed oc
syndig offverdaadighed (søger) sig et berømmehgt eftermæle«.3
Som monumenter af kun kortvarig levetid,
opført hovedsageEg af forgængeEge materia
ler, unddrager katafalkeme sig naturEgt nok de
gængse beskrivelser i et inventarværk som
Danmarks Kirker. At samtiden dog tiUagde dem
stor betydning, herom vidner de detaljerede,
samtidige beskrivelser, der undertiden var led
saget af grafiske afbildninger. Men også for en
senere tid har denne særEge form for lejEghedsudsmykning krav på interesse. Som led i de
kirkeEge ritualer på Enje med Egprædikenen og
sørgemusikken bidrager det kongeEge castrum
doloris til at belyse kirkebygningens brug. De
res sammensatte biUedudsmykning danner paraUeEer til, ja foregriber endog i visse tilfælde
gravmælernes ikonografi. I bredere forstand
indgår den pompøse iscenesættelse af den officieEe sørgeceremoni som et vigtigt element i
glorificeringen af den herskende fyrste. For en
arkitekt og arrangør af talrige festudsmyknin
ger som Nicodemus Tessin d.y. hørte konge
begravelserne således til de mest betydnings
fulde blandt de store statsceremonier, måske
tilmed vigtigere end kroningerne.4
I det følgende skal gives en foreløbig over
sigt over enevældens kongeEge castrum doloris
med hovedvægten på tiden fra Frederik III til
Frederik V, der betegner den egentEge blom
string for katafalkeme. Bortset fra omtale af
enkelte eksempler findes ingen samlede behandEnger af dette hjemEge materiale i den ny
ere Etteratur.5 Mængden af samtidige kilder er
derimod overvældende stor. Foruden trykte el
ler utrykte beskrivelser kan katafalkeme følges
i håndværkerregnskaber og inventarier, paralleEer til biUedprogrammet kan udledes fra Eg
prædikener og panegyrisk Etteratur, forfattet
til den afdødes pris, og endeEg kan de danske
eksempler sættes i relation til samtidige uden
landske katafalker, der i langt større omfang
end de hjemEge ôffentEggjordes i stik. I forbin
delse med denne introduktion til de danske ka
tafalker har det kun været muEgt at foretage
punktvise undersøgelser inden for det omfat-
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Fig. 2. Frederik II. s ligprocession i Roskilde 1588. Stik af Franz Hogenberg og Simon Novellanus. Fra : Res
Gestae (...) Friderici II (...), 1589 (s. 158). KglBibl. - Frederik H’s fanerai procession in Roskilde 1588. Print by
Franz Hogenberg and Simon Novellanus. From: Res Gestae (...) Friderici II (...), 1589.

tende materiale. Hvad udenlandske paralleller
angår, har de seneste års forskning klart vist en
voksende interesse for festdekorationer og lej
lighedsarkitektur som »Kunst in Dienst der
Statsidee«, - som udtryk for den gældende
statsopfattelse og herskerideologi. Sammenfat
tende undersøgelser af europæiske katafalker i
renæssance og barok savnes dog stadig.6

FORSTADIER

Over hele Europa betegner 1600’rne og
1700’rnes første halvdel den egentlige glanspe
riode for katafalkeme. Forstadierne til barok
kens pragtopbud omkring monarkernes bisæt
telse etableredes dog allerede i renæssancen,
hvor hofceremoniellet på flere områder antog
nye former under indflydelse fra antikkens her
skerkult. De klassiske triumftog dannede på
denne måde udgangspunkt, ikke alene for de

fyrstelige indtogsfestligheder, men også for
ligprocessioneme. Mønsterdannende for flere
europæiske hoffer i 1500’rne blev det habsburgske dynastis ligtog for Ferdinand den ka
tolske (1516) og Karl V (1558), hvor hentyd
ninger til det romerske kejser ceremoniel be
vidst var fremhævet.7 Processionen for Karl V
medførte som triumfudsmykning et allegorisk
»statsskib«. Hertil kom fanebærere med pro
vinsernes standarder og kejserens egne våben
mærker, regalierne og foran disse den afdødes
tomme hest, - en ceremoni med rødder tilbage
til tidlig middelalder, men endnu anvendt i vo
re dage, f.eks. ved præsident Kennedys begra
velse 1963.8 Målet for optoget var domkirken,
hvor kisten indsattes under en pillebåren balda
kin, kronet af en pyramideformet overbygning
af Esteværk, besat med tusindvis af lys, - i di
rekte slægt med det middelalderlige »brænden
de kapel« (chapelle ardente) (fig. 15).9 Baldaki-
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nen var i toppen smykket med fire kroner,
mens gesimsen var besat med våbenmærker.
Tilsvarende katafalker, prydet desuden med al
legoriske figurer og deviser, rejstes samtidig i
Bologna, Piacenza, Rom og Augsburg i for
bindelse med dødemesser til kejserens ære.7
Mens traditionen med katafalkeme videreudvikles i Italien i 1500’mes anden halvdel,6 var
det i første række den pompøse ligproces
sion, der dannede skole ved en række nordeu
ropæiske fyrstehoffer. Allerede 1560 genfindes
flere af de karakteristiske træk ved Gustaf Vasas
begravelsestog.10 Da Frederik II. s Eg 1588 skul
le bisættes i Roskilde domkirke, ønskede man
heller ikke at stå tilbage for »Saadanne Sædva
ner (der) bruges ved alle Potentaters og Fyr
sters Begravelser ...«n Dronningen befalede
derfor, at der både skulle beklædes heste og
føres provinsfaner foran Eget. Medvirkende
ved forberedelserne var i øvrigt den hoUandske
maler Ghertt CorneEs, der dels havde afmalet
kongen på dødslejet, dels leverede en - antageEg eksempeldannende - fremstilEng af optoget
ved Vilhelm af Oraniens Egtog i Delft fire år
forinden.12 Fra Antvorskov, hvor kisten havde
stået under en himmel af engelskdug, omgivet
af vokslys, gik Egtoget til Roskilde, hvorfra
den egendige procession foregik meUem bispe
gården og domkirken (fig. 2).13
Christian IV. s Egbegængelse formede sig i
hovedtræk som faderens. Forud for begravel
sen hengik imidlertid en ventetid på ikke min
dre end 9 måneder, hvor valget af efterfølgeren
og spørgsmålet om kroningstidspunktet måtte
afklares. I den tid lå den afdøde konge først en
uge balsameret på »Et de parade«, som gengi
vet af Bernt Hilwaerts (Rosenborg). Derefter
overførtes Eget uden større ceremoniel til kapeUet på Københavns slot, hvor vægge og
hvælv var draget med sort klæde, mens vin
duer, døre, bænke og musikanterpulpituret
blev sortstafferet.14 Selve kisten stod under en
sort fløjshimmel med brændende vokslys om
kring. Ligprocessionen til Vor Frue kirke,
hvorfra bisættelsen foregik, var langt mere om
fattende end Frederik II. s, men det heraldiske
element med faner og våbenmærker dominere

de stadig. Kun få dage efter, 23. nov. 1648, var
domkirken atter ramme om en kongeEg højtid
- kroningen af Frederik III. Det blev samtidig
den sidste danske valgkonges kroningsakt.
TRADITIONEN ETABLERES:
FREDERIK III. s OG SOPHIE AMALIES
CASTRA DOLORIS

Med enevælden begynder en ny æra, der ikke
alene afspejler sig i ceremonieEet omkring kon
gernes salvinger, men også sætter sine spor i
begravelseshøjtideEghedeme. Ganske få timer
efter Frederik III. s død på Københavns slot 9.
febr. 1670 aflagde byens magistrat troskabs
eden til den nye konge, Egesom den »heele
Garnison og MiEtie i Hans Mayts Lande«.15
AlEgevel valgte man, vel for at vogte det end
nu unge arvekongedømme, at besætte aUe
krigsskibe i havnen med vagter og lade to
kompagnier til hest patruljere i gaderne. Fra
paradesengen, hvor kongen blev foreviget af
Henrik Dittmers (Roskilde domkirke), over
førtes den nu lukkede kiste til slotskirken, der
var helt beklædt med sort.16 Her indsattes den
under - hvad kilderne samstemmende betegner
som - »et prægtigt castrum doloris«.17 Efter alt
at dømme drejer det sig om den tidEgste an
vendelse herhjemme af den arkitektoniske ka
tafalk, prydet med aUegoriske biUeder og ind
skrifter. Af beskrivelserne fremgår det, at Fre
derik III. s castrum doloris omfattede en him
mel, båret af fire piUer og rigt besat med sort
fløjl, taft, sølvknipEnger, silkefrynser, kvaster
og bånd. Oven i »Castrummed«, der var
smykket med talrige lys, så man en engel holde
rigets æble. På »comicen« var kongens navn og
titel med store sølvbogstaver og i hvert hjørne
det nye (vel Christian V. s) våben, samt afdødes
kontrafej. DerimeUem en »profil« med en stor,
forgyldt krone over. Ved selve kisten lå tre sto
re sølvløver, antageEg de tre tronvogtende
Fig. 3. Castrum doloris over Frederik III. Stik af
ubekendt (Johan Huusmann?) (s. 160). Københavns
Bymuseum. - The castrum doloris of Frederik III,
according to a print by unknown engraver (Johan Huus
mann?).
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vilddyr, støbt af Ferdinand Küblich 1668-69,
der endnu er opstillet på Rosenborg.
Det billede, der tegner sig på grundlag af de
samtidige beretninger, stemmer i hovedtræk
overens med et anonymt kobberstik af en kata
falk for Frederik III (fig. 3).18 Vi genfinder her
den baldakinformede og draperibesatte opbyg
ning med lys, indskrifter, våbenskjolde og en
stor krone. Det øvre parti med bøjler, sam
mensat af volutter, kunne også harmonere med
regnskabernes udsagn om »Bügeln«, der lige
som pillerne blev overtrukket med lærred.16 0verst - under den store bøjlekrone - ses dog en
stjemebesat himmelkugle - ikke rigsæblet,
holdt af en engel. I princippet var kuglen gan
ske vist rigsæblets symbolske forbillede og en
hentydning til fyrstens altomspændende
magt.19 Men sammenholder man denne uover
ensstemmelse med udeladelsen af løverne og
kongens portrætter, samt tilføjelsen af det ele
gante, nedhængende bundt af kongens initialer
under baldakinen, rejser der sig en mistanke
om, at stikket af dette »Anathema Amoris«
(egti. genstand eller indskrift, viet til kærlig
erindring) måske snarere kunne være en fri be
arbejdning af en række af den udførte katafalks
motiver.
Det fornemme castrum doloris blev højde
punktet i den første enevoldskonges begravel
seshøjtid. Selve Egprocessionen til Roskilde fo
regik om natten og kun med et beskedent føl
ge, tilsyneladende efter afdødes eget ønske.20
Dele af katafalkens udsmykning fulgte dog
med til domkirken.16 Enkedronningen var mis
fornøjet med ceremoniellet. Hun havde ønsket,
at kongen skulle begraves i København »med al
tilbøriig Solennitet«. Forlydender ved hoffet
ville også vide, at man planlagde en overførsel
af alle kongeEge kister og epitafier til en plan
lagt kongehg begravelse i Nicolai kirke.21 Men
det blev kun ved tanken om dette projekterede
mausolæum for det unge enevoldsmonarki.
Skortede det således på den store pragtudfol
delse ved det danske hof, var det dog et trø
stende moment, at det kursachsiske hof lod af
holde en fornem Egbegængelse for den danske
konge, svigerfader til kurprinsen, den senere

Johann Georg III. I Sophienkirche i Dresden
var endog opført et castrum doloris, smykket
med ikke mindre end 150 vokslys.22
Med Frederik III. s katafalk får denne gren af
den danske gravkunst omsider del i den almindehge europæiske udvikling. Siden 2. halvdel
af 1500’rne havde Itahen værende førende in
den for udvildingen af festdekorationer, og tal
rige, rigtudstyrede katafalker var rejst for fyr
ster og forskeUige højt fortjente personer, ikke
alene fra pavehoffet og en række lokalstater,
men også fra andre europæiske fyrstehoffer,
katolske såvel som ikke katolske.6 Hertil kom,
at Habsburgerne siden Karl V.s tid, som
nævnt, med særiig forkærhghed havde dyrket
denne form for herskerkunst i bevidst efteriigning af traditionen fra det romerske imperi
um.23 I England kendes eksempler fra første
halvdel af 1600’rne, mens det franske hof først
introducerede den allegoriske katafalk et par år
før det danske.24 Endnu senere i udvildingen
kom dog det svenske hof, hvor det tidEgste
kongeHge castrum doloris rejstes af Nicodemus
Tessin d.y. over prinserne Ulrik og Gustav
(1685), efterfulgt af de langt prægtigere for Fre
derik III. s datter, dronning Ulrika Eleonora
(1693) og svigersøn, Karl XI (1697).25
Hvem den kunstneriske ophavsmand til den
danske konges katafalk har været, ses ikke af de
her fremdragne kilder. Det er næriiggende at
give den ledende bygmester inden Lambert van
Havens hjemkomst i slutningen af 1670, Hans
van Steenwinckel (III) æren, men intet sikkert
vides herom. Den udformning af castrum do
loris, der blev valgt, var den enkle baldakin
type, der var almindeEg anvendt siden
1500’mes anden halvdel.26 Overbygningens
spinkle, gennembrudte og lysprydede struktur
giver direkte associationer til det traditionelle
»chapelle ardente«. Skal man tro stikkets gen
givelse af den kronende himmelkugle, var her
benyttet et motiv, der i det mindste ses på Fer
dinand II. s katafalk 1637 i Augustinerkirche,
Wien.27 Den fremtrædende krone øverst på bal
dakinen kendes derimod fra flere andre ek
sempler.28 Men det hjemEge monument mang
ler helt det udarbejdede billedprogram med
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Fig. 4 a-b. Rekonstruktion af Christian V.s castrum doloris i Københavns slotskirke 1699 (s. 162). Tegning
MN 1983. 4 a. Plan. Dydefigurer på baldakinhimlen: A. Håb. B. Kærlighed. C. Gudfrygtighed. D. Retfær
dighed. Sørgende provinser ved pyramiderne: 1. Norge. 2. Danmark. 3. Oldenborg og Delmenhorst. 4. Slesvig-Holsten, Stormam og Ditmarsken. Figurer ved hoved- og fodende af katafalken: I. To dødninge med
cypreskrans og vers. II. Den sørgende Mars. III. Døden. IV. Tiden. 4.b. Opstalt. - 4 a-b. Reconstruction of
Christian V’s castrum doloris in the Chapel of Copenhagen Castle 1699. Drawing by Marianne Nielsen 1983. 4a. Plan.
Representations of the Virtues on the canopy. A. Hope. B. Charity. C. Temperance. D. Justice. The Provinces grieving
by the pyramids: 1. Norway. 2. Denmark. 3. Oldenburg and Delmenhorst. 4. Schleswig-Holstein, Stormam and the
Ditmarsh. Figures at the head and foot of the catafalque: I. Two spectres with cypress wreaths and verses. II. Mars
grieving. III. Death. IV. Time. - 4b. Elevation.

forherligelsen af herskerens personlige dyder
og øvrige bedrifter. Kun enevoldsmonarkiets
to vigtigste regalier, kronen og rigsæblet, var
særligt fremhævet.
Da enkedronningen, Sophie Amalie 20. febr.
1685 afgik ved døden på sit lystslot Sophie
Amalienborg uden for byen, blev der - sikkert
helt i overensstemmelse med afdødes personli
ge ønsker - arrangeret en pompøs sørgehøjtid,
med et kosteligt castrum doloris, opsat i lyst
slottets kirke forud for en talstærk procession
til Roskilde.29 Desværre har det ikke været mu
ligt ved denne lejlighed at fremdrage flere de
taljer om katafalkens opbygning. De kongelige
kammerregnskaber nævner en betaling 27. ap
ril 1685 til Bendix kunstdrejer (Grodtschilling

(I)) på 50 rdl. til castrum doloris og en sørge
klædning, og vi må derfor tro, at kunstkammerforvalteren har været involveret i, omend
måske ikke direkte ansvarlig for arrangemen
tet.30 Denne ære er det atter fristende at tillægge
generalbygmesteren, Lambert van Haven, der
på dette tidspunkt ledede udarbejdelsen af de
kongelige sarkofager, men det arkivalske belæg
herfor savnes.

UDVIKLINGENS HØJDEPUNKT:
CHRISTIAN V.s KATAFALK

Langt mere omfattende er kilderne til Christian
V.s castrum doloris 1699. En grafisk afbildning
kendes ganske vist ikke, men beskrivelser og
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regnskaber giver så fyldige oplysninger, at det
er muligt at rekonstruere katafalkens opbyg
ning i hovedtræk (fig. 4a-b).31
Efter at kongens lig i halvanden måned hav
de stået på Et de parade i audiensgemakket på
Københavns slot, overførtes det til slotskirken,
hvor de omfattende forberedelser omsider var
afsluttet. Selve kisten stod på et seks fod højt
podium, hvorover en fløjlsbeklædt og lyspry
det himmel rejste sig, båret af fire korintiske
piller. På pillerne stod forgyldte og forsølvede
dydefigurer, ved hovedenden Håb og Kærlig
hed, ved fodenden Retfærdighed og Gudfryg
tighed. Kongens monogram, holdt af engle,
smykkede himlen til begge sider. Hertil kom
hans portrætter og våben, der ligeledes var på
baldakinens gesimser. Ved kisten, der vogtedes
af otte løver, sad for hovedenden to dødninge
med en cypreskrans, hvor kongens dødsår stod
at læse i et allegorisk vers, mens den sørgende
Mars med »en Hob Kriigs-Redskab og
Vaaben« hvilede for fodenden. I højre hånd
holdt han det blottede sværd, mens den venstre
støttede et skjold med hyldest til »den gud
dommelige Christian den Femte«, den mæg
tigste monark, »der var størst i krig og fred og
fremragende i enhver dyd«. Dette tema uddy
bedes på fire fløjlsbetrukne pyramider ved ka
tafalkens hjørner, besat med billeder af kon
gens sejre til lands og til vands og øverst kronet
med timeglas og en urskive. Kongens riger og
lande, vist med fire sørgende figurer, sad ved
pyramidernes fødder, mens Tidens og Dødens
skikkelser afsluttede det sindrige billedprogram
til venstre og højre for katafalken. Som kro
nende element var yderligere ophængt en »med
en stoor Crone (...) prægtig Feston-Himmel
eller Paulun« under hvælvet, antagelig inven
tarregnskabernes ottekantede pavillon med for
gyldt og forsølvet træramme og forsynet med
fire gardiner, der har været fæstnet til rummets
sidevægge. Under dette telt svævede en engel
med kongens »tveansigtigede« brystbillede.
Hele slotskirken var som sædvanligt hyllet i
sort, men forskellige lyskilder medvirkede til at
koncentrere opmærksomheden om katafalkens
vigtigste dele. Omkring den øvre baldakin

himmel strålede 16 sølvlysekroner, mens et an
tal trægueridoner med rigernes våbener oplyste
den nedre zone. Fra skibets vægge kastede lys
arme, smykket med dødningehoveder, krigs
rustninger, det kongelige portræt, samt ialt 32
forskellige emblembilleder, et dæmpet skær på
rummet omkring den store opbygning. Allerlængst mod øst, foran altret, åbnede sig en
»konstig danned Himmellysning og Illumina
tion« med det kongelige navn, omgivet af eng
le med sentenser til kongens evigtvarende pris.
Også regalieme indgik som rekvisitter i dette
dødens skuespil, men blev først nedlagt på ki
sten de tre sidste dage før den store procession
til Roskilde. Den officielle Egprædiken og sør
gehøjtid blev afholdt i slotskirken inden afmarschen, mens forskeEige iUuminationer med
aUegoriske fremstillinger, opsat både på resi
densslottet og andre af byens huse, dannede en
veritabel »Himmelens Ly se-stierne-Vej, der
kaldes Via lactea« for følget. Den sidste af
skedshilsen fra slottet var en himmeUysning
over porten, hvor man så kongens apoteose.
Monarken sad på en triumfstol med regalieme
under sig og Berømmelsens gudinde svævende
over hovedet.
Hvem havde så æren for Christian V.s ca
strum doloris? I stilEngen som ledende kongeEg bygmester var netop i disse år et interreg
num meUem Lambert van Havens død 1695 og
Wilhelm von Platens tiltrædelse 1702, og det
udfyldtes af den unge Johan Conrad Ernst. Det
er imidlertid ikke hans navn, men den i øvrigt
temmeEg ukendte brandenburgske oberstløjt
nant, senere generalmajor i den danske hær,
Michael Christoph von Schnitter (1662-1738),
der optræder i regnskaberne som leverandør af
»adschilhge ModeEer« og rekvisitter til opbyg
ningen, samt som den, der fik befaling til at
lede håndværkernes arbejde.31 Det var også
Schnitter, der henved 30 år senere havde opsy
net med Frederik IV.s katafalk (jfr.s. 166). El
lers har han især indlagt sig hæder som en fortrinhg fæstningsingeniør.32
Selv om udformningen af enkelthederne ved
kongens katafalk ikke står klart, ved vi aUigevel
så meget om opbygningen, at det er muligt at
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drage visse paralleller. Den store telthimmel,
der som et samlende element, overdækkede
monumentet, var et karakteristisk led i det
franske hofs begravelsesdekorationer og blev
f.eks. anvendt i Jean Berain (I).s katafalker for
dronning Marie-Thérèse (1683), prinsen af
Condé (Louis af Bourbon) (1687) og den span
ske dronning Marie-Louise (1689), alle i NotreDame, Paris.33 De fire obelisker i opbygnin
gens hjørner genfindes også i det første eksem
pel, mens den vingede Udødelighedens genius
med afdødes portrætmedaljon svæver under
den store katafalkhimmel på prinsens af Condés castrum, Egesom i det danske eksempel.
Men et andet forbillede har dog været endnu
mere nærliggende for det danske hof, Nicode
mus Tessin d.y.s pompøse opbygning for Karl
XI (1697) i Ridderholmskirken, Stockholm.
Her var det ganske vist ikke obelisker, men
veritable lyspyramider med en sammenhæn
gende række af glaslamper, der snoede sig i
spiral om de centrale piller. Nedenfor disse sad
som hos Christian V, klagende kvinder som
hentydning til de sørgende provinser. Over ki
stens baldakin svævede den vingede »Gloire«
med en stjerne, symbolet på sjælen, der var
blevet befriet fra »sin verdsliga tyngd«.25 Kir
kens piller var smykket med palmetræer og
foran disse var rustninger, skjolde og andre
heltetrofæer. Det er givet, at hoffet i Køben
havn har kendt Karl XI. s castrum doloris, må
ske endda direkte gennem Tessin, der i årene
umiddelbart inden Christian V.s død udførte en
række opgaver for kongen, vigtigst projektet
til residensslottet på Sophie Amalienborgs
grund. Men eksempler fra Frankrig eller fra an
dre europæiske hoffer har, som antydet, sikkert
også givet Schnitter inspiration. Han har uden
tvivl kunnet skaffe sig adgang til det udvalg af
»33 katafalker og monumenter«, der hørte til
afdøde generalbygmester Lambert van Havens
samling.34 Tessin havde i øvrigt selv en righol
dig samling af grafiske forlæg, hvori indgik
kobberstukne gengivelser af Berains katafalker,
direkte hidsendt fra mesteren.35
Fandtes der end forbilleder for den arkitekt
toniske opbygning, så var udformningen af det
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Fig. 5. Pyramide med allegoriske fremstillinger af
Christian V.s krigsbedrifter 1675-77. Medalje af
Christopher Schneider, (s. 164). Nationalmuseet. Pyramid with allegorical representations of Christian V’s
deeds of war 1675-77. Medal by Christopher Schneider.

Etterære program på katafalken en sag, der
samtidig måtte præges af den enkelte fyrstes
bedrifter og dyder. Her var det en fordel, som
fremhævet af den nordtyske arkitekt Leonhard
Christoph Sturm (1720), at bygmesteren også
forstod poesi, eUers måtte man kræve en poet,
der samtidig havde forstand på arkitektur.36 Vi
ved ikke, om Schnitter har faet bistand til at
sammensætte katafalkens billedudsmykning,
men flere af motiverne var i hvert fald velkendt
i samtidens kunst. Her skal blot fremhæves en
kelte paraUeEer. Et centralt tema var forherEgelsen af afdødes dyder med særEg vægt på de i
kongens valgsprog nævnte, Fromhed og Ret
færd, der sammen med Håb og Kærlighed ind
rammede katafalkens hjørner. De to første
skikkelser prydede også Anton Meybuschs me
dalje, der prægedes ved kongens bisættelse.37
De samme flankerede både Tessins alter og
Nergers orgelfacade (tilEge med Håbet og Tro
en) i Vor Frelser kirke i København, hvis opfø
relse lå kongen særEgt på sinde.38 Det var selv
sagt også Fromheden og Retfærdigheden, der
kom til at smykke kongens sarkofag, som gan-
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Fig. 6. Christian V.s apoteose. Pennetegning
af Magnus Berg (s. 165).
Kobberstiksamlingen. The apotheosis of Chri
stian V. Pen and ink draw
ing by Magnus Berg.

ske vist først opsattes 1716-19.39 Disse to figu
rer holdt kongens portrætmedaljon, mens rigs
æblet, sværdet og sceptret var lagt foran, lige
som det var tilfældet på katafalkens kiste. Her
lå dog yderligere kronen ved hovedenden,
mens elefant- og dannebrogsordenen var hen
lagt for fødderne.
Ved siden af dyderne fremhævedes særligt
kongens militære indsats. Christian V.s sejre til
lands og til vands var gentagne gange foreviget
i hans levetid, både i audienssalen på Frederiks
borg og i Rosenborgs lange sal, hvor Romeyn
de Hooghes serie af kobberstik havde dannet
forlæg for Anton Steenwinckels og Bernt van

Eichens tapetcyklus. Fire af krigssceneme dæk
kede også siderne på kongens sarkofag. Men
det nærmeste forbillede for katafalkens fire py
ramider eller »ære-Stytter« med 14 billeder af
kongens sejre er Christoph Schneiders medalje
over Christian Vs krigsbedrifter 1675-77
(fig. 5).40 Talrige træk på castrum doloris min
dede dog om rimeligheden af fyrstens jordiske
gerninger, ikke mindst den sørgende Mars ved
Egets fødder, ledsaget af Tidens og Dødens
personifikationer, der var velkendte fra samti
dens gravkunst.41 Den vingede Død (eller Tid?)
med le, bog og griffel smykkede også Frederik
III. s og Sophie Amahes sarkofager, udført efter
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Lambert van Havens udkast (1685-86),42 og
kun få år efter, 1703, indgik både Mars og
Tiden sammen med en »Romersk Klagekvin
de« i udsmykningen af katafalken for kongens
søn, Christian Gyldenløve, i Vor Frue kirke
(fig. 7).43 Som kongesøn, halvbroder til den re
gerende monark og højtplaceret feltherre fik
Gyldenløve en statsbegravelse, hvis enkelte fa
ser er foreviget i stik, der ledsagede hofpræsten
Gottfried Masius’ Egprædiken. Som inventor
af katafalken anføres på stikket Gottfried
Fuchs, der var i kongens tjeneste som fontæneog grottemester, samt fra 1694 direktør for Kø
benhavns brandvæsen. Meget tyder altså på, at
Fuchs også kunne løse andre end rent ingeniør
mæssige opgaver. Han nævnes Egeledes 1714 i
forbindelse med arrangementet af dronning
Charlotte AmaEes castrum doloris (se ne
denfor).
Kulminationen i glorificeringen af Christian
V var katafalkens fremstilling af kongens apo
teose, iUustreret dels gennem den svævende en
gel med afdødes brystbiUede over kistens bal
dakin, dels ved himmeUysningen med kongens
initialer over altret. Temaet blev videreudviklet
på iUuminationeme i slotsgården, vigtigst på
slotsportens biEede af den triumferende konge
med regaEerne og Berømmelsens gudinde,
samt en indskrift, der fremhæver, hvordan
himlens regaEer forestår. Et samtidigt klage
digt til »den guddommeEge Christian V.s apo
teose« lovpriste i samme ånd, hvordan »der
König lebt, schwebt unter Himmels Crohnen«.44 »Doch dass Augusti Ruhm bleib’ in der
Welt bestehn / hat müssen dieser Held auch in
August vergehn«. Herskerens guddommeEggørelse efter forbiUede i den heEenistiske og
romerske kultur var et stadig tübagevendende
motiv i barokkens kunst.45 Selv er Christian V.
måske den første blandt de danske monarker,
der bhver genstand for denne form for glorifi
cering. En udarbejdet version af kongens apo
teose, som det var vist på iEuminationen, er
Magnus Bergs pennetegning, (fig. 6), antageEg
udført kort efter kongens død.46
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GENTAGELSER OG GENBRUG:
KATAFALKERNE FOR CHARLOTTE
AMALIE, LOUISE OG FREDERIK IV

Da Christian V.s dronning Charlotte AmaEe
døde 27. marts 1714 på Charlottenborg, fore
gik begravelseshøj tideEghederne både her og i
forbindelse med processionen tü Roskilde med
den sædvanEge pragt. Den reformerte dron
ning havde dog betinget sig, at i det mindste
hendes Egklæde blev ganske enkelt, af lærred
og kniplinger. Hun ønskede ikke guld og sølv
på sig.47 Dronningens katafalk var efter alt at
dømme leveret af Gottfried Fuchs og repræsen
terede en kombination af elementer fra kon
gens og Gyldenløves opbygninger. Desværre
synes der ikke at foreEgge nogen gengivelse af
den. Over kisten var en sølvmorshimmel,
holdt af Tidens og Dødens forgyldte biEeder.
Herunder svævede Fama med laurbær- og pal
mekviste. På gesimsen var dronningens por
træt og våbener. Over himlen var, Egesom hos
Gyldenløve, placeret en høj pyramide, kronet
af en forgyldt urne, - et motiv som også kendes
fra skuemønter i forbindelse med Christian V.s
død (se s. 178, note 64). Omkring selve kisten
eEer på baldakinhimlen har antageEg været de i
beskrivelserne omtalte »gaEerier« med i alt otte
forgyldte dydebiEeder. En kostelig, kongeEg
paulun af rødt fløjl, foret med hermelin, bredte
sig over katafalken og holdtes oppe af engle.
Øverst sås dronningens navn i glans og glorie.
En tüsvarende glorie, her dog smykket med
Jahves navn og tusindvis af stjerner, var under
himlen. Selve katafalkens hjørner blev antage
Eg markeret af de fire fløjlsbeklædte pyrami
der, der nævnes i inventarregnskabeme, mens
den legemsstore Tid sad ved kistens fodende.
Udsmykningen afsluttedes med et antal våbenbehængte gueridoner og i alt 24 emblembüleder.
Da dronning Louises castrum doloris få år
efter, 1721, skuEe indrettes i slotskirken, kunne
flere af rekvisitterne fra forgængerens katafalk
genanvendes.48 Det gjaldt således diverse fløjls
dækkener, som nu skuEe beklæde »det IttaEi-
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Fig. 7. Christian Gyldenløves katafalk i Vor Frue kirke 1703. Stik af Andreas Reinhardt efter Gottfried Fuchs.
Fra: G. Masius: Traur-Rede (...), 1709 (s. 165). KglBibl. - Christian Gyldenløve’s catafalque in the Cathedral of
Our Lady, Copenhagen, 1703. Print by Andreas Reinhardt after Gottfried Fuchs. From: G. Masius: Traur-Rede (...),
1709.

enscke Kappel« (vel baldakinen over kisten).
Desuden en pyramide (formentlig en af de seks
pyramider med navn og lys, der indrammede
opbygningen). Baldakinhimlen var her særligt
rigt formet. Underpartiet blev båret af legemsstore billeder af dødninge, og herpå sås nok en
gengivelse af en ligkiste, overdækket af en min
dre himmel, holdt af engle og flankeret af to
figurer med henholdsvis laurbærkrans (måske
Dyden) og to børn (vel Kærligheden). Over
dronningens castrum var en »konstlysning li
gesom en Tromme« med afdødes monogram
og portræt. Sidstnævnte var også vist ved al
tret, mens en glorie med Jahves navn strålede
fra hvælvet, prydet desuden med kronede død
ningehoveder. En mindemedalje af Peter Berg
fra 1722 viser ganske vist dronningens kiste,

omgivet af gueridoner, men indsat under en
teltlignende himmel, der ikke kendes fra be
skrivelserne. Det er derfor næppe sandsynligt,
at mønten viser et realistisk billede af den fakti
ske opbygning.49
Frederik IV. s castrum doloris blev opstillet i
S. Hans kirke i Odense, ikke langt fra slottet,
hvor kongen var død natten mellem 11. og 12.
okt. 1730.50 Hele det store sørgeapparat, der
indrettedes i kirken, var både overdådigt og
yderst sindrigt i sit billedprogram, men at
dømme efter beskrivelserne introduceredes in
gen væsentlige fornyelser i katafalkens opbyg
ning. Det var den nu 68-årige Michael Chri
stoph von Schnitter, der atter fik ansvaret for
katafalken, bistået af den bygningskyndige ma
tematikprofessor Joachim Frederik Ramus og
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Fig. 8. Ubenyttet forslag til Frederik IV. s katafalk (s. 168). Nationalmuseet. - Unadopted proposal for Frederik
IV’s catafalque.

hoffets øvrige embedsmænd.51 Schnitter har
selv i en stor akvarel, signeret og dateret 20. ju
ni 1731 (fig. 1) givet et oversigtsbillede af kir
kens indretning, tillige med en omhyggelig re
gistrant over de vigtigste rekvisitter, emblemer
og våben, samt ligvagten og de forbidefilerende tilskuere.52 Hele kirkerummet var smykket
som et veritabelt mausolæum. Stolene i kor og
skib var afbrudt, et stort epitafium med kon
gens portræt, flankeret af Mars og Pallas, dæk
kede altret, mens en midlertidig prædikestol,
prydet med det apokalyptiske lam, Eggende på
et alter, var oprejst ved kirkens modsatte ende
foran et særiigt »Amphiteatrum« til publikum.
Emblemer i ovale rammer, krigstrofæer og
portrætter af afdøde, beklædte sidevæggene i
dette »den offendige sorgs teater«.

Kirkens bygning og brug

Kisten stod på en forhøjning, omgivet af
sølvlysestager, mens to fløjlsbeklædte pyrami
der med emblemer og billeder af kongens sejre
var ved fodenden, ganske som på Christian V.s
castrum doloris. Mellem disse var Tidens bille
de, det stadig tilbagevendende motiv fra de
kongeEge katafalker, sammen med Fama, der
svævede ovenover med kongens portræt. Beg
ge var også fremtrædende led i udsmykningen
af kongens sarkofag i Roskilde.53 Over kisten,
men ikke medtaget på Schnitters akvarel, var
en himmel, der i sin sammensatte form bringer
dronning Louises katafalk i erindring. Fire
piedestaler hvorpå var billeder af Tiden og Dø
den i mandsstørrelse, bar en overbygning med
en Egkiste under en engleprydet himmel. På Na
tionalmuseet er bevaret et anonymt udkast til
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Fig. 9-10. 9. Ubenyttet forslag til Christian VI.s katafalk (s. 169). Frederik V.s Atlas, bd. LIV, bl.4. KglBibl.
10. Illumination, opsat af Københavns Magistrat foran rådhuset i forbindelse med Christian VI.s ligprocession
1746 (s. 170). Farvelagt tegning. Københavns Bymuseum. - 9. Unadopted proposal for Christian Vi’s catafalque.
Frederik V’s Atlas. 10. Illumination erected by the municipal corporation of Copenhagen in front of the Town Hall for the
juneral procession of Christian VI. 1746.

katafalken (fig. 8), men her er opbygningen
med den gennembrudte kronede og lysprydede
overdel langt mere traditionel.54 Otte sørgefi
gurer ved himlen, otte dyder inden for denne,
samt et tilsvarende antal kronede løver omgav
kisten, de sidste stirrede »med aarvaagne Oyne
og Positur ... omkring sig, ligesom de vare
satte til at holde nöye Vagt over den Höysalige
Konges Liig.53 Fyrstens apoteose var vist med
en lysglorie i hvælvet, hvor Jahves navn stråle
de blandt et mylder af engle og var ledsaget af
fire engle med basuner og skriftsprog, der hen
tydede til kongens nye tilværelse i den himmel
ske salighed. To store illuminationer uden for
kirken og ved slottet, videreudviklede temaet:
sorgen over kongens død og monarkens triumf
i det hinsides.

CHRISTIAN VI.s OG LOUISES
KATAFALKER
Christian VI.s »superbe opførte« castrum dolo
ris blev september 1746 indsat i den netop fuld
førte slotskirke på Christiansborg. 55 Formen
var som alle de tidligere eksempler en variation
over baldakintypen, men det er karakteristisk,
at både opbygning og billedudsmykning var
præget af et større mådehold, måske et udslag
af afdødes personlige ønsker, men også et ge
nerelt træk ved katafalkarkitekturen henimod
århundredets midte. Desværre har det ikke væ
ret muligt til denne undersøgelse at finde gen
givelser af katafalken, der skyldtes hofbygme
steren Nicolai Eigtved.56 Alligevel kan vi gen
nem beskrivelserne i store træk danne os et bil
lede af dens udseende. Slotskirkens indre var til
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Fig. 11. Dronning Loui
ses castrum doloris i
Christiansborg slotskir
ke 1752. Akvarel af Jo
han Jacob Bruun (s.
170). Rosenborg. - The
castrum doloris of Queen
Louise in the Chapel of
Christiansborg 1752. Wa
tercolour by Johan Jacob
Bruun.

lejligheden sortklædt fra gulv til loft, og intet
blankt var at se, »uden de hvide Marmor Piller
med deres Chapiteaux«, der ligesom to pyra
mider ved altret var illumineret. Kisten stod på
et trinpodium. Ved hovedenden så man Tiden
sætte sin fod på ligkisten, »ligesom hand ville
støde den bort«, mens den sejrende Fama med
basunen svævede bag ham. Baldakinen var
rejst på fire runde søjler, kronet af flammende
urner og besat med lys og provinsernes våben.
Herover var himlen, der i hjørnerne blev bun
det til baldakinens søjler. Hele opbygningen
præsenterede sig som »en prægtig friee staaende Throne«. Otte dyder afsluttede udsmyknin
gen, fire ved kistens postament (Tro/Religion,
Gudfrygtighed, Forsigtighed og Visdom) og
fire ved baldakinens søjler (Retfærdighed, Tap

perhed/Mandighed, Troskab/Oprigtighed og
Årvågenhed). En ikke benyttet, anonym skitse
til katafalken viser en pillebåren baldakin,
smykket med engle og omgivet af tilsvarende
dydefremstillinger (fig. 9).57 Dyderne var på
samme måde fremtrædende elementer i Laurids
de Thurahs ubenyttede forslag til kongens ca
strum doloris.58
Indslaget af emblembilleder var begrænset til
den østvendte gallerivæg, hvor kongens egen
stol var prydet med billedet af en formørket
sol, der begynder at komme frem igen, ledsa
get af indskriften: »Den kommer klarere tilba
ge«. De øvrige sindbilleder belyste kongens
fredelige og retfærdige regering, hvor religion,
handel, landbrug, samt kunster og videnskaber
havde haft en blomstringstid, - det samme mo-
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tiv, der i klassierende allegorier blev fremstil
let af Johannes Wiedewelt 1759-68 på kongens
sarkofag.59
Temaet - den afdøde monarks glorificering blev gennemspillet for alle registre på de illu
minationer, der var rejst på ligprocessionens
rute gennem København.60 Ved Børsen havde
taknemmelige købmænd ladet ingeniøroffice
ren Jean Baptiste Descarrieres de Longueville
og historikeren Terkel Kleve inventere og sam
mensætte et Dydens tempel, - et 22 alen højt
og 40 alen bredt dorisk tempel, hvor kongens
kiste var indsat, omgivet af dyder, heriblandt
Retfærd og Fred i Magnus Lagabøters og Frode
Fredegods skikkelser. Ved Holmen var en 36
alen høj og bred pyramide (se nedenfor), mens
Magistraten foran Rådhuset havde opsat et
vældigt dobbelttempel »efter Architectur Reg
ler og den Romanske Maneer« (fig. 10). Kon
gens urne var sammen med dydefigurer indsat i
soklens nicher, mens en mindepyramide for
den stedsevarende fred smykkede etagen oven
over. Som topstykke var Evighedens billede
med »en fast sluttet Slange« i hånden og en
glorie med kongens navn.
Dronning Louises castrum doloris, der rej
stes 1752 i Christiansborg slotskirke, gentog
flere elementer fra svigerfaderens monument,
først og fremmest de illuminerede søjler på va
selignende postamenter, her dog otte i tal (fig.
11).61 Fire dyder, Kærlighed, Tålmod, Troskab
og Håb flankerede kisten. Ophavsmanden til
katafalken var igen Eigtved.56

NYKLASSICISMENS
CASTRUM DOLORIS
På et tidspunkt hvor inspirationen og viljen til
egentlig nytænkning næsten synes udtømt
blandt arrangørerne af de kongeEge begravel
sesceremonier, indtræder et radikalt brud med
traditionen ved opsætningen af Nicolas-Henri
Jardins pyramideformede katafalk for Frederik
V, 1766 (fig. 12).62
Dekorationens hovedstykke rejste sig på en

firkantet forhøjning, hvortil dobbeltløbede
trapper gav adgang. Mod indgangen til kirken
og altret åbnede sig to buer i soklen, hvori den
vingede Død sad, flankeret af dyderne Maje
stæt, Gudsfrygt, Veldædighed og Standhaftig
hed. Fire runde postamenter ved opbygningens
hjørner var besat med reEeffer af andre allego
riske skikkelser, Retfærd, ledsaget af Råd og
Regering, Enevoldsmagten med Forsigtighed
og støttet af Styrken, Agerdyrkning med Han
del og Fabrikker, samt Videnskaberne med »de
smukke Kunster«. Herpå var flammende altre.
Selve pyramidens sider var gennembrudt af åb
ninger, indrammet af palmetræer. Herigennem
var kisten synhg fra aUe sider. Det heraldiske
indslag begrænsede sig til medaljoner med
Danmarks, Norges og Oldenborg-Delmenhorsts våben. Trods den stramme, klassicistisk
prægede iscenesættelse manglede dog ikke den
for barokken så karakteristiske lysglorie, opsat
både ved alter og kongestol, mens begravel
seslamper med dødningehoveder spredte et
dæmpet lys langs kirkerummets indre vægge,
der yderiigere var besat med aEegoriske biUeder. Den centrale opbygning har været et far
vestrålende skue midt i alt det dunkle. Selve
pyramiden var som hvid marmor med forgyld
ninger, mens sokler, trapper og buer iUuderede
rød, grøn og sort marmor med zirater i for
gyldt metal.
Jardins monumentale pyramideformede ca
strum doloris står ganske isoleret i den hjemEge udvikling. Men som motiv var pyramiden
langtfra ukendt i forbindelse med udsmyknin
ger til de kongeEge sørgehøjtider. Et meget
tidEgt eksempel på et pyramidekronet monu
ment var statholderen Henrik Rantzaus min
desmærke over Frederik II ved Segeberg.63
Blandt medaljerne, der prægedes ved konger
nes død, finder vi pyramiden som et tilbage-

Fig. 12. Frederik V.s castrum doloris i Chri
stiansborg slotskirke 1766. Kobberstik af J. G. Bradt
1768 efter tegning af N.-H. Jardin (s. 170f.). Natio
nalmuseet. - Frederik V’s castrum doloris in the Chapel
of Christiansborg 1766. Print by J. G. Bradt 1768 after a
drawing by N.-H.Jardin.
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vendende tema, omgivet af andre symbolske
figurer som hentydning til det Evige Ære Min
de, »Memoriae aeternae optimis principis«,
som angivet på randskriften.64 Pyramider eller
»spidse Ære-Stytter« var som nævnt ofte an
vendt blandt katafalkemes dekorationer til
markering af hjørnerne, enten besat med em
blemer og beskrivende billeder, som hos Chri
stian V. og Frederik IV. eller med lys som hos
dronning Louise. Det var som tidligere omtalt
et ofte anvendt motiv blandt franske katafalker
i 1600’rnes anden halvdel, formentlig formidlet
fra Italien.65 Som kronende led på selve balda
kinen over kisten var pyramiden benyttet af
Gottfried Fuchs, både på Christian Gyldenlø
ves castrum doloris, hvor den udtrykkeligt af
Masius betegnes som en ægyptisk pyramide,
og på Charlotte Amalies katafalk. Begge steder
kronedes den af en askeurne. Også dette motiv
har talrige aner, lige fra de tidligste katafalker
fra 1500’mes anden del, hvor de lysprydede
strukturer både gav associationer til middelal
derens »chapelle ardente « og til den romerske
kejserkults gravceremoniel, hvor fyrstens effi
gie som forstadie til apoteosen blev afbrændt på
et trinvist opbygget, pyramideformet bål.66
Kun fa år før Jardins katafalk benyttedes en
vældig lyspyramide på Frederik I. s katafalk,
1751 i Ridderholmskirken, mens enklere pyramideformede afslutninger på baldakinen sås
både i Wien (Joseph I.s katafalk, 1711) og Paris
(Michel-Ange Slodtzs monumenter for kongen
og dronningen af Spanien, 1760-61).67
Den monumentale, fritstående pyramide op
træder lejlighedsvis inden for gravarkitekturen
i 1700’mes anden halvdel.68 Også blandt katafalkerne findes den, men kun sjældent. Vigtigst
er Beminis katafalker for Muzio Mattei (Rom,
S. Maria Maggiore, 1668) og hertugen af Beau
fort (S. Maria in Aracoeli, 1669), sidstnævnte
med de bærende dødninge direkte inspiration
for Tessins monument til Ulrika Eleonora i
Stockholm.69 Jardins castrum doloris er dog
helt befriet for disse eksemplers dramatiske
indhold og overdådige udsmykning. Langt
mere direkte forbillede for den enkle og klare
stereometriske form med den indre gravhvæl

ving er naturligvis de ægyptiske pyramider,
som den romerske Cestiuspyramide kunne gi
ve en første introduktion til. Under sit Romer
ophold 1744-48 udførte Jardin netop en rade
ring af et fantasifuldt pyramideformet mauso
læum (Chapelle Sépulcrale) - et blandt talrige
andre udtryk for den tidlige romerske klassicis
mes sværmeri for ægyptiske motiver.70 Måske
var det denne, der, da lejligheden bød sig, blev
fremdraget til inspiration. Men andre forbille
der kan også have spillet ind. Som nævnt oven
for var en stor pyramide »efter de ægyptiske«
rejst ved Børsen i forbindelse med Christian
VI. s Egfærd. Under pyramiden var en grav, og
i midten under en port præsenterede sig et per
spektivisk billede af en Egkiste, ganske som op
bygningen i Frederik V.s katafalk.60 Jardin kan
Egeledes have ladet sig vejlede af denne eUer
tilsvarende festdekorationer.
Anvendelsen af pyramiden i Christiansborg
slotskirke var naturligvis også betinget af dens
symbolværdi, her udtrykkeEgt brugt som
sindbiEede på UdødeEgheden, mens Ærens
palmetræer indrammede de fire bueåbninger
ind til kisten.62 Den samme betydning af pyra
miden nævnes i det klassiske værk om begra
velsesudsmykninger, père Ménestrier: Des dé
corations funèbres, fra 1684,71 og denne udlæg
ning harmonerer på bedste vis med pyramiden
som iUustration af det Evige Minde på de før
nævnte skuepenge for de danske konger. Hertil
kommer, at motivet i Cesare Ripa: Iconologia,
fremhævedes som et attribut for den fyrsteEge
Ære (Gloria dei Principi), mens den for Tessin i
gravmælet over Ulrika Eleonora hentydede til
dronningens »Magnificence«.72 ForherEgelsen
af den afdøde konge har derfor fundet et utve
tydigt udtryk alene gennem katafalkens form.73
Før Jardins projekt til katafalken blev valgt,
havde Akademiet censureret og forkastet i alt
ni andre projekter, indleveret af den unge byg
ningsinspektør C. F. Harsdorff (syv), en vis
»Monsr Eigtvedt« (måske murmester Hans
Eigtved) og »Monsr Anthon (måske et yngre
medlem af hofbygmester G. D. Anthons famiEe (hver indleveret et).74 Af forslagene kendes
kun Harsdorffs via et stik af F. L. Bradt. Kata-
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Fig. 13. Dronning Sophie Magdalenes castrum doloris i Christiansborg slotskirke 1770. Farvelagt tegning,
formentlig af C. F. Harsdorff (s. 173). Nationalmuseet. - Queen Sophie Magdalene's castrum doloris in the Chapel
of Christiansborg 1770. Colour drawing, probably by C. F. Harsdorff.

falkens trinvist opbyggede podium var marke
ret med parvist opstillede obelisker, der bar bårehimlen, ligesom Eigtveds castra doloris for
Christian VI og Louise.75 Selve kisten var højt
hævet på et draperet postament. Syv år senere
fik Harsdorff, der sidenhen var blevet hofbyg
mester, lejlighed til at udføre enkedronningen,
Sophie Magdalenes katafalk 1770 (fig. 13).76
Monumentet udnytter træk, både fra det ældre
forslag og de to førnævnte katafalker. Trinpo
diets hjørner er her markeret med lysomvundne søjler, hvorimellem fire dydefigurer var an
bragt på fremskudte podier. Harsdorff havde
dog ikke frie tøjler, da opgaven skulle løses.

Katafalken blev opført i hast med genanvendel
se af dele fra Eigtveds og Jardins monu
menter.77
Enkedronning Juliane Maries castrum dolo
ris i Fredensborg slotskirke 1796 (fig. 14) dan
ner et afgørende skel i de hjemlige katafalkers
mere end 100-årige udviklingshistorie.78 Den
stadig større enkelthed, der både i opbygning
og billedudsmykning havde præget monumen
terne gennem de senere årtier, når her et abso
lut højdepunkt. I ensom majestæt står den
fløjlsbetrukne kiste på en forhøjning midt i kir
ken under den velkendte baldakinhimmel.
Eneste figurative dekoration var langsidernes
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våbenskjolde. Kisten var tegnet af hofbygme
ster J. C. Lillie, der også bestyrede udarbejdel
sen af »de i Kirken anbragte Ornamenter«.79
Katafalkens hjørner var smykket af fire lave cy
lindriske altre med allegoriske figurer i basrelief
»havende Hensyn til Dronningens Navn«. Det
var maleren Nicolai Abildgaard, der havde gi
vet udkast til de fire medaljonfigurer: Religio
nen, Penia (Armoden), Hymen (Ægteskabets
gudinde) og Juno Lucina (Moderskabets gudin
de (fig. 16).80 Dog inddrog man ikke, som op
rindelig påtænkt, Kundskabens gudinde. »At
jeg har udslettet Minerva, haaber jeg De tilgi
ver mig«, skrev Abildgaard i sit promemoria,
»da hun her vilde være paa urette Sted, vel
Rahbeks Minerva, men ikke Gudinden for
Viisdom (!)«.
At traditionen for det pompøse kongelige be
gravelsesceremoniel henimod år 1800 havde
nået sin afslutning, herom giver katafalkerne
såvel som gravmælerne for de sidste enevolds
monarker et talende vidnesbyrd. Ingen af disse
fik noget officielt castrum doloris i residens
slottets kirke. Christian VII. s kiste, der var teg
net af C. F. Hansen, blev overført fra det kon
gelige palæ i Rendsborg, hvor døden var ind
trådt, til Garnisonskirken kort før bisættelsen
14. maj 1808.81 Da Frederik VI døde 3. dec.
1839 på Amalienborg, blev der alene indrettet
castrum doloris i Riddersalen, udformet som
en enkelt, firkantet forhøjning med den fløjls—
betrukne kiste, tegnet af Jørgen Hansen
Koch.82 Denne udførte også kisten til Christian
VIII. s katafalk, Egeledes opstillet på AmaEenborg.83 For alle disse konger gjaldt det, at ki
sten fra castrum doloris samtidig kom til at ud
gøre det permanente gravmonument i Roskilde
domkirke.
Udviklingen herhjemme er ganske typisk for
situationen i det øvrige Europa.84 Katafalkens
vigtigste funktion, at danne ramme om fyr
stens apoteose og dynastiets glorificering, faldt
helt i tråd med enevældens statsopfattelse, men
måtte bEve mere tvivlsom i en epoke, præget af
oplysningstidens ændrede ideer om samfundets
opbygning. Udsmykningernes rigt sammen-

Fig. 14. Dronning JuEane Maries castrum doloris i
Fredensborg slotskirke 1796. Tegning, udført af
J. C. LilEe (s. 173f). Rigsarkivet. - Queen Juliane Ma
rie’s castrum doloris in the Chapel of Fredensborg Castle
1796. Drawing by J. C. Lillie.

satte form med de effektfulde kontrast
virkninger meUem de reaEstiske fremstillinger
af døden og herskerens ideaEserede biUede,
meUem de dystert klædte interiører og den sin
drigt arrangerede, teateragtige belysning, var i
særiig grad udtryk for barokkens hofkultur.85
Karakteristisk nok var det netop disse elemen
ter, der gradvist reduceredes, da et strengere
klassicistisk ideal begyndte at gøre sig gælden
de. AUigevel skuUe traditionen for det kongeli
ge castrum doloris ikke ganske dø ud herhjem
me. Siden Christian IX (1906) har aUe danske
monarker fået deres katafalk i Christiansborg
slotskirke, senest Frederik IX i 1972.86 Om no
gen egentEg renæssance eUer fornyelse af denne
særiige form for festdekoration har der dog
ikke været tale, - opbygningen har ikke fjernet
sig meget fra den norm, der etableredes ved
JuEane Maries bisættelse og siden blev fulgt af
de sidste oldenborgske konger.
Birgitte Bøggild Johannsen
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(1619) og Jakob I (1625), i The King’s Arcadia: Inigo
Jones and the Stuart Court. Exhibition catalogue,
red. John Harris, Stephen Orgel og Roy Strong,
London 1973, kat. nr. 178 og 240. For de tidlige
franske, jfr. Tessier og Souchal (note 6).
25 Jfr. Wallin (note 4) og Ragnar Josephson: Tessin,
I, Stockholm 1930, s. 109f.
26 For en typologi, jfr. Popelka (note 6), s. 185f.
27 Jfr. Brix (note 6), no. 7.
28 Jfr. Fagiolo dell’Arco og Carandini (note 6),
s. 212f. for katafalkeme over Philip IV (1665) i Rom
og Napoli. Den overdimensionerede krone anvend
tes også som led i andre festdekorationer, jfr.
ibidem.
29 Jfr. RA. OHM. 1.0.4. Ceremonialia, Anordning
(...) om (...) Sophie Amalies Begravelse. Desuden
Ceremoniellet ved Enkedronning Sophie Amalies
Ligbegængelse 1685, udg. P. W. Becker, DaSaml, 2,
V, 1876-77, s. 268-75. Desuden Ihrer Kön. May.
Sophiæ Amaliæ (...) Leich-Procession (...), u.st.,
u.å.
30 E. Marquard: Kgl. Kammerregnskaber, 1918, s.
304.
31 Katafalken er beskrevet i Udførlig Beskrivelse paa
Kong Christian den Femtes (...) Liigs herlige Begængelse og Jordefærd Aar 1699, 1699; Relation von
der prächtigen Beerdigung Ihro Kön. Maj. in Den
nemark, Christiani V. U.st., u.å. Desuden i Nye
Tidender, okt. 1699, s. 74f.; Kiøbenhavn den
16. oct. Anno 1699 Bleff sal. Kong Christian den
Femte Udi Slodts Kircken paa efterfølgende Maade
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nedsat, u.st., u.å. For regnskaber vedrørende kon
gens castrum doloris, jfr. RA. Rtk.rev.rgsk. slotsrgsk. Inventarregnskaber for Københavns slot,
1688-1703; Rtk. 222.673. Hof- og Civiletatens
Afregnings- og Assignationsbog, s. 52 (Extract
3. febr. 1700). Zahlkasseregnskab. Kassebog over
hofetatens udgifter, 16. sept. 1699. Endelig R. Mej
borg: Billeder af Livet ved Christian den Femtes
Hof, 1882, s. 118f. Heller ikke Mejborg (s. 126, note
1) kendte afbildninger af katafalken.
32 Jfr. G. Boesen i Weilbach: KunstLeks. III, 1952,
s. 157f. og Rockstroh i DaBiogrLeks. 3. udg., 13,
1983, s. 169.
33 Jfr. Tessier (note 6), 1925, s. 177f. og Souchal (no
te 6), s. 377f.
34 Jfr. J. S thyr: Et Inventar over Lambert van Havens
Samling, i Kunstmuseets Aarsskrift, XXVI, 1939,
s. 145.
35 Jfr. Brev fra Daniel Cronström til Tessin, 16. april
1694, i R.-A. Weigert og C. Hemmarck: L’Art en
France et en Suède 1693-1718. Extraits d’une corres
pondance entre l’architecte Nicodème Tessin le jeune
et Daniel Cronström, Stockholm 1964, s. 49.
36 Leonhard Christoph Sturm: Vollständige Anwei
sung Grabmale zu Ehren der Verstorbenen, wie auch
Parade Betten und Castra Doloris (...) anzugeben,
Augsburg 1720, s. 8.
37 Jfr. Georg Galster: Danske og norske Medailler og
Jetons ca. 1533 - ca. 1788, 1936, s. 119f.
38 DK. Kbh.By, 2, s. 505f. og 582 f.
39 DK. Kbh.Amt, s. 1875f.
40 Jfr. Galster (note 37), s. 85f.
41 Jfr. f.eks. DK. Kbh. Amt, s. 2077, fig. 165. DK.
Holbæk, s. 238, 519, 661.
42 Jfr. DK. Kbh. Amt, s. 1864f.
43 Gottfr. Masius: Traur-Rede Welche Bey des (...)
Herm Herre Christian Güldenleu (...) Leichbegäng
nis, 1703 6. sept. (...), 1709.
44 De Rosenschild (J. H. Paulli): In apotheosi divi
Christiani V (...), 1699.
45 Jfr. Claus Sommer: Apotheose, i Reallexikon zur
deutschen Kunstgeschichte, I, Stuttgart 1937,
sp. 842-51.
46 Jfr. Mejborg (note 31), s. 128f. Lorentz Dietrichson: Magnus Berg, 1912 s. 186 refererer Mejborg,
men kendte ikke personlig tegningen.
47 Jfr. RA. OHM. 1.0.4 (note 29); Ceremoniel ved
hendis Majest. Encke-Dronningens Chalotte (sic)
Amalies Begravelse (...) 1714; KglBibl. NykglSaml.
684b, 2°; Nye Tidender, 1714, april, s. 25. Desuden
Inventarrgsk. (note 31), Specifikation over genstan
de, indleveret til Hans Broer til Charlotte Amalies
castrum doloris af G. Fuchs.
48 Jfr. Nye Tidender, 1721, marts, s. 25f. Desuden
Inventarrgsk. (note 31).
49 Galster (note 37), s. 187f.
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50 Jfr. beskrivelse i Kort Beretning under en Liden
Samling over (...) Friderich den Fierdes (...) LiigProcession udi Odense (...) 1730, KglBibl Thottske
Saml. 902, Fol. Desuden Dokumenter til Frederik
IV.s historie, KglBibl. Ny kgl.Saml. 685c, 1-2,læg
25, samt Inventarrgsk. (note 31).
51 RA. Partikulærkammeret, Bilag til regnskaber,
1731, nr. 430.
52 Rosenborg, Inv.nr.C.a. 32-74.
53 DK. Kbh.Amt, s.l887f.
54 Nationalmuseets billedsamling. Tegningen blev
1867 skænket til museet af overhofmarskal Carl Lø
venskjold, hvis store viden om det kongeEge hofce
remoniel også har udmøntet sig i en række artikler.
55 Jfr. En Accurat Beskrivelse over de Inscriptoner
og Sind-Billeder, som har været at see ved Kong
Christian den Siettes Castrum doloris, 1746; Accurat
Beskrivelse over den høyst-sørgeligste Liig-Procession (...), 1747; Extraordinaire Relationer, septem
ber 1746, s. 69f; RA.OHM.I.M.16. Hans Kongel.
May es tæt. Höy salige Kong Christian den Siette
Höye Begravelses Ceremoniel; Inventarrgsk. (note
31).
56 Jfr. A. F. Büsching: Nachrichten von dem Zustan
de der Wissenschaften und Künste in den Königl.
Dänischen Reichen und Länden, 8, Leipzig 1754,
s. 704. Desuden Knud Voss: Arkitekten Nicolai
Eigtved 1701-1754, 1971, s.478f.
57 KglBibl. Frederik V.s danske Atlas, bd. 54, bl. 4.
Baldakinens støtter smykkes af vingede figurer (eng
le?) mens himlen prydes af kroner, kongens våben
og navnetræk, samt talrige engle, bl.a. med basuner,
laurbærkranse og palmegrene. Ovenover svæver fle
re engle med himlens stjemebesatte krone. På postamentet sidder dyder (ved fodenden Retfærdighed og
Fred), samt klagefigurer.
58 KglBibl. Frederik V.s danske Atlas, bd. 54, bl. 3.
Jfr. Voss (note 57), fig. 392 og Arkitekten Lauritz de
Thurah, Udstillingskatalog, Kunstindustrimuseet,
1981, kat.nr. 21.
59 DK. Kbh. Amt, s. 1908f.
60 Æres Monumenter, oprejste ved en Deel Illumi
nationer, da Kong Christian den Siette(...) udførtes
(...) fra Christiansborg (...), 1746.
61 Fuldstændig Beskrivelse over den Kgl. Parade
seng paa Christiansborg slot samt en accurat Beskri
velse over Castrum Doloris i Christiansborgs
Slodts-Kirke, 1752. OHM I.M.17. Beskrifvelse over
den Stormægtigste Kong Friderich den Vtcs samt
(...) Dronning Lovises Deres Höye Liig Ceremoniel.
Jfr. Også Bartholdy (note 5), s. 340f.
62 Beskrifvelse (note 61); Nie.-Henri Jardin: Explica
tion du Catafalque et de la décoration funéraire (...) a
l’occasion du décès du Roi Frederic V., 1766.
63 Jfr. Fr. Beckett: Frederiksborg, II, 1914, s. 44f. be
tegner monumentet som en forgrovet gengivelse ef-
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ter den såkaldte Pilatus’ nål i Vienne, en dekorativ
bygning, oprindelig placeret midt i byens romerske
cirkus, illustreret i Jacques Androuet du Cerceau’s
arkitekturværk fra 1559-61.
64Jfr. Galster (note 37), s. 109f., 119, 125f., 191,
245f.
65 Jfr. note 33 og Fagiolo delTArco og Carandini
(note 6), s. 116f., 234f.
66 Jfr. Borsook (note 6), XII, 1965, s. 34f.
67 Jfr. Tora Göransson: Jean Eric Rehns Gravkonst,
Lund 1977, s. 172f. Rehn var selv ansvarlig for det
pyramideformede gravmæle på Järfalla kirkegård,
opsat o. 1762, jfr. ibidem, s. 39f. Om Joseph I.s kata
falk, jfr. Brix (note 6), nr. 34. For de franske ek
sempler, jfr. Souchal (note 6), s. 41 lf.
68 Jfr. P. A. Memmesheimer: Das klassizistische
grabmal. Eine Typologie. Bonn 1969, s. 147.
69 Jfr. Fagiolo dell’Arco og Carandini (note 6).
70 Jfr. Chr. Elling: Om Jardin i Rom (1943), genoptr. i Skuepladser. Kunst og Teater, 1971, s. 178f.
og note 33.
71 P. C. F. Ménestrier: Des décorations funèbres, Pa
ris 1684, s. 23.
72 Cesare Ripa: Iconologia, Padova 1625, s. 280f.
Martin Olsson: Riddarholmskyrkan, Stockholm
1918, s. 103.
73 Karin Kryger: Allegori og Borgerdyd. Studier i
det nyklassicistiske gravmæle i Danmark 1760-1820
(utrykt afhandling, venligst overladt i uddrag til
forf.), s. 30f. Her foreslås det, at pyramiden foruden
at fremhæve kongens fyrstelige ophøjethed og udø
delighed, samtidig kunne udlægges som symbol på
kongens virke som mæcen for bygningskunsten, in
spireret af frimurerordenens særlige tolkning af mo
tivet. Karin Kryger nævner, at Jardin selv var frimu
rer og muligvis havde også kongen forbindelse til
ordenen.
74 Fr. Weilbach: Architecten C. F. Harsdorff, 1928,
s. 29, fig. 13.
75 At dømme efter stikket synes podiet at være ud
formet efter et afrundet, måske cirkulært eller ovalt
grundrids. Et eksempel på en katafalk efter oval plan

var Michel-Ange Slodtzs for prinsesse Louise-Elisa
beth, 1760, i Notre-Dame, Paris. Her var fire obeli
sker til markering af opbygningens »hjørner«, jfr.
Souchal (note 6), s. 415f.
76 RA. OHM.I.M. 2. Sager vedr. Enkedronning So
phie Magdalenes Bisættelse 1770. Hoffourerkontoret. I.N. 36. Forskellige kongelige personers begra
velse 1770-1805.
77 Jfr. Charl. Dorothea Biehls historiske Breve, udg.
J. H. Bang, HistT., 3, IV, 1865-66, s. 400. RA. In
ventarregnskaber (note 31).
78 RA. OHM.I.M.4. Protocol over Ceremoniellet i
anledning af den høysalige Dronning Juliane Maries
(...) Castrum Doloris (...) 1796; sst. 4a. Sager vedr.
Enkedronning Juliane Maries død og begravelse
1796.
79 Jfr. note 78. Desuden DK. Kbh. Amt, s. 1929 med
Lillies tegning af kisten. Den approberede opstalt af
langsiden og planen af katafalken, i teknik og mål
nøje overensstemmende med den approberede op
stalt afkortsiden (fig. 14), findes på Kunstakademiet
(K.S. 1129). Her har den tidligere været tilskrevet
Harsdorff, antagelig efter Weilbach (note 74),
s. 221 f. Jfr. herfor også Jan Steenberg: Fredensborg
Slot, 1969, s. 228f.
80 Jfr. også Nicolai Abildgaard 1743-1809. Katalog
fra udstilling på Frederiksborg 1979-80, ved Kirsten
Nannestad, kat. nr. 62-69.
81 RA. Hoffourerkontoret. 1.38. Sager vedrørende
Christian VII. s bisættelse i Rendsborg.
82 RA. OHM.II.M.l og (3)4. Sager vedr. Kong Fre
derik VI.s død og bisættelse 1839-41. Desuden DK.
Kbh. Amt. s. 1932f.
83 RA. OHM.II.M.5. Sager vedr. Kong Christian
VIII. s død og bisættelse, 1848. Desuden DK. Kbh.
Amt.s. 1934f.
84 Jfr. Brix (note 6), s. 225f. og Alain-Charles Gru
ber: Les grandes fêtes (note 6), s. 108f.
85 A. Chastel: Le Baroque et la mort, i Retorico e
Barocco. Atti dell’ III. congresso intemazionale di
studi umanistici (1954), Rom 1955, s. 33-46.
86 DK. Kbh. By, 5, s. 10.
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STUDIES ON THE ABSOLUTE MONARCHY’S ROYAL »CASTRUM DOLORIS«

In Denmark during the early absolute monar
chy the royal family introduced, as part of its
steady elaboration of the funeral ceremonial,
the so-called »castrum doloris« for lying in state
prior to the funeral, with the coffin as the focal
point of a pompously architectural composi
tion embellished with a profusion of allegorical
depictions and inscriptions.
As temporary structures, largely made of
perishable materials, these catafalques are not
usually described in detail in works of reference
and inventory, such as »Danmarks Kirker«.
That contemporary society however, attached
great importance to them is borne out by the
detailed descriptions which have survived,
sometimes accompanied by prints and draw
ings. But this special form of ephemeral archi
tecture also deserves to claim the attention of
later generations. As an element of the religious
ritual linked with the funeral sermon and fu
neral music, these catafalques shed light on li
turgical practices in churches. Their composite
iconographical programme has parallels with,
indeed, in some cases anticipates the imagery of
the royal sepulchral monuments themselves.
Moreover, the pompous staging of the official
funeral ceremonial was considered to be an ex
ponent of the established order and the ideolo
gy of absolute rule.
Already in the Renaissance, under the influ
ence of the ruler-cult of classical antiquity,
Court ceremonial underwent changes. The
funeral arrangements concerted by the Habs
burg dynasty in a number of cities upon the
death of Emperor Charles V in 1558, included
catafalques embellished with allegorical repre
sentations (fig. 15). However, in the 1500s and
first half of the 1600s it was the majestic funeral
procession which served as the example fol
lowed by a number of royal Courts in northern
Europe, viz. the funeral processions of

Gustavus Wasa, Frederik II (fig. 2), Johan III,
and Christian IV.
The castrum doloris arranged for the funeral of
Frederik III in 1670 marked a break with tradi
tion and the introduction of a new trend in the
funeral ceremonial of the Danish Court. The
canopied catafalque was ornamented above (ac
cording to a description) by »a globe«, i.e. orb,
possibly in the form of a crowned celestial
sphere, as depicted in a contemporary print
(fig. 3). It was a structure of the usual type,
though modest compared with the catafalques
of following kings and queens.
Christian V’s catafalque became the model
upon which a number of later examples were
based. It was surmounted by a great tent-like
canopy, hanging below the vaulted ceiling of
the church. A throng of figures, emblematic
paintings, coats of arms, and inscriptions combined with ingeniously conceived lighting
effects - contributed to give the catafalque and
the church interior as a whole, the character of
a veritable »Theatre of Mourning«, as the
»pompa funebris« of Frederik IV was termed
in a contemporary account (fig. 4a-b). The
Danish example has presumably been modelled
on the catafalques designed by Jean Berain I for
Queen Marie-Thérèse (1683) and the Prince of
Condé (1687), and by Nicodemus Tessin the
Younger for Karl XI, King of Sweden (1697).
The creator of Christian V’s castrum doloris
was the military architect, Michael Christoph
von Schnitter, who also designed Frederik IV’s
catafalque (fig. 1), whereas the engineer Gott
fried Fuchs was »the inventor«, as it was called,
of the catafalque of Prince Christian Gylden
løve (fig. 7) and that of Queen Charlotte
Amalie. A greater simplicity marks the decora
tions by the Court architect, Nicolai Eigtved
for the catafalques of Christian VI and Queen
Louise, but it signals no significant innovations
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(fig. 11). The decisive break with tradition oc
curs with Nicolas-Henri Jardin’s catafalque for
Frederik V (fig. 12), in the form of a pyramid the imagery of immortality - in conscious imi
tation of antique tombs. Afterwards this par
ticular kind of temporary decoration fell out of
favour. Pompous structures with intensely

glorifying iconographical programmes no
longer seemed to be in harmony with neo-clas
sicism or the changed conception of State in the
Age of Enlightenment. But the tradition is still
honoured in a simplified form, most recently
for Frederik IX in 1972.

Fig. 16. Juno Lucina. Udkast til reliefmedaljon på
dronning Juliane Maries castrum doloris. Tegning af
Nicolai Abildgaard (s. 174). Rigsarkivet. - Juno Luci
na. Proposal for a medallion in relieffor Queen Juliane
Marie's castrum doloris. Drawing by Nicolai Abildgaard.

GENBRUG AF GRAVSTEN
Genbrug - til dels et modeord, men langt fra et
nyt begreb. Med industrialismens massepro
duktion af billige varer skabtes grundlaget for
den moderne indstilling »slid og slæng«. Tidli
gere var genbrug en økonomisk nødvendighed
og samtidig en holdning, der gennemsyrede al
le livets forhold1 - og dermed også de praktiske
omstændigheder i forbindelse med døden.
Men hvordan manifesterede nu denne hold
ning sig i forhold til det konkrete mindesmær
ke over en afdød, gravstenen?
Der skal her drages nogle punkter frem til
belysning af emnet, i hovedsagen eksempler
som formodes at være typiske, hvilket man
dog ikke altid kan være helt sikker på, da
grundlaget for undersøgelsen til dels er ufuld
stændigt.
Dette grundlag må naturligvis i første række
være det gravstensmateriale, der er fremlagt i
de hidtil udkomne amtsbind af Danmarks Kir
ker. Godt halvdelen af kirkerne før 1850 med en
række betydelige købstadkirker er udgivet og
skulle herved sikre et tilstrækkelig repræsenta
tivt materiale. Men den største vanskelighed
består uheldigvis deri, at de bevarede gravsten
(og de kendte forsvundne) må være en lille og
numerisk ukendt del af det antal mindesmær
ker, der oprindeEg har været placeret på grave
ne.2 En gennemgang af enkelte købstadkirkers
gravsten, såvel bevarede som de forsvundne,
man har kendskab til, afslører tydehgt, både at
mængder af gravsten må være gået tabt, og at
den bevarede del er et ganske tilfældigt udsnit.
Før forordningen af 22. februar 1805, der

forbød begravelser inde i kirken, var det almindeEgt og som regel en prestigesag at bEve be
gravet her. Man kan derfor dårEgt tænke sig, at
en bys borgmestre, rådmænd og andre førende
eller velstillede borgere i århundrederne efter
reformationen ikke skulle have efterladt sig et
mindesmærke, enten i form af et forholdsvis
kostbart epitaf eller - snarere - en biUigere
gravsten. I et Århus-håndskrift fra o. 16663
hedder det da også: »End taler historia nostra
om mange fornemme mænd af Århus, som udi
høje affæres inden og uden lands ere brugte, og
her døde, men deris begravelse findes ikke. Til
med oppe udi koret og andre steder udi kirken
ere en del stene så obEtererede, at ingen kan
læse en bogstav på dem, end siden komme i
forvaring, hvo den er, derunder Egger be
graven«.
Citatet kan Elustreres med taUene på kendte
gravsten fra Århus by. Fra et tidsrum på om
kring 600 år frem til ca. 1800 er i domkirken
bevaret 86 gravsten, hvortil kan lægges et til
svarende antal forsvundne, omtalt i kilderne.
Af de bevarede er 17 genbrugt på forskelEg vis.
For Vor Frue kirke i Århus er taUene henholds
vis 23 og 44, med 8 genbrugte. Til sammenEgning har Korsør S. Povl 15 bevarede sten, heraf
én genbrugt, Tisted 22 bevarede, 3 forsvundne,
ingen genbrugte, Sønderborg 6 bevarede, in
gen genbrugte, men Rømø 42 sten og heUer
ingen genbrugte. De nævnte tal understreger
tilfældigheden samt det umulige i at foretage
statistiske beregninger over taUet på genbrugte
sten.
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DEN ALMINDELIGE BRUG AF
GRAVSTEN
Ved anskaffelsen af en gravsten må det primære
sigte være at bevare mindet om afdøde. Det
sikreste er i levende live selv at lade hugge sin
gravsten og reservere sig en plads i kirken.4
Men man har selvfølgelig måttet betale for det.
I tidens løb har kirken haft gode indtægter i
forbindelse med salg af gravsteder. Rang, stand
og pekuniære omstændigheder har været afgø
rende for, hvor man fik sit sidste hvilested.
Mest eftertragtet var koret, hvor især de gejstli
ge fandt plads, men efter reformationen også
andre. I Christian IV. s store reces af 27. februar
16435 hedder det: »Det, som gives af grave i
købstadkirker, skal betales efter pladsens lejlig
hed i kor eller uden, oppe i kirken eller neder.
Hvo og gulve åbner, den give til kirken, om
end graven hannem tilhører, noget efter som
billigt kan være ...«. Det fastsloges desuden, at
en begravelse ikke kunne sælges uden kapitlets
eller borgmester og råds samtykke. Også i
landsbyen skulle der ydes betaling, dog måtte
præsten og kirkeværgerne nyde fri begravelse,
hvis de døde i deres embedsperiode.
En forordning af 7. november 1682 gav
yderligere regler for betalingen, der bl.a. for
Århus-kirkerne specificeredes i et reglement af
29. juni 1696.6 Heri ansattes nøje takster for be
gravelser og lejerstæder gradueret efter kirker
(hvor domkirken var dyrest), sted (koret over
for kirkegården som det billigste), begravelsens
art (muret eller umuret), afdødes alder (voksen,
større eller mindre barn) og økonomiske om
stændigheder, idet betaling helt kunne bortfal
de for fattige begravet på kirkegården. For ret
ten til at lægge en ligsten i kirken skulle betales
4 rdl., på kirkegården 2 rdl., for fliser på kirke
gården med afdødes navn 1 rdl. 2 mk. Hertil
kom at også graveren skulle have betaling både
for tilkastning af graven og for at nedlægge
stenen.
Sammenholdt med alle øvrige begravelses
udgifter må anskaffelsen af en gravsten nok ha
ve været en bekostelig sag, der følgelig var for

beholdt den bedrestillede del af befolkningen.
Det er derfor fortrinsvis denne del, man finder
repræsenteret på gravstenene i kirkerne.7 Og
havde man først skaffet sig skøde til en begra
velse, var det praktisk økonomi at fastholde sin
og familiens ret hertil.
Nøjedes man med erhvervelse af skøde til en
begravelse og ventede med stenen, kunne man
imidlertid markere sin ejendomsret ved anbrin
gelse af en kendesten forsynet med navn eller
blot initialer og bomærke samt årstal, måske
med tilføjelsen »er betaid« som på en flise fra
1619 nu i Den gamle By.8 Især domkirkerne i
Ribe og Århus samt Vor Frue her kan fremvise
eksempler på sådanne markeringssten.9
Sikrest var det som ovenfor nævnt at anskaf
fe sig en gravsten, mens man endnu levede.
Der findes talrige eksempler på, at en person
eller et ægtepar har ladet hugge en sten med
navn(e) på, men efterladt en plads til dødsdato
en, som arvingerne imidlertid enten aldrig har
taget sig sammen eller haft lejlighed til at lade
udfylde.
Undertiden ser man rettelser i en stens orna
mentik allerede i de oprindelige ejeres levetid.
Ændringer i ægteskabelig status har f.eks. sat
sig spor på en sten i Gunderslev10 over Mogens
Gøjes første hustru Mette Bydelsbak, død
1512. Minuskelindskriften og den øvrige, vel
huggede rammes udsmykning stammer fra
denne tid, hvorimod de planlagte to figurer af
ægteparret o. 1550 er blevet ændret til én per
son, efter at Gøje 1515 havde indgået nyt ægte
skab. I et andet miljø, både socialt og kunst
nerisk, har en Rømøskipper o. 1743 placeret sin
kone nr. 2 som et mindre vedhæng til den før
ste. Mere speciel, men nok realistisk, er afbild
ningen på en anden Rømø-sten fra o. 1775,
hvor der ved siden af faderen er sat plads af til
senere døde drengebørn.11 Det mest almindeli
ge er dog, at de oprindelige indskrifter senere
blot er blevet suppleret med dødsdata, -sted og
angivelse af afdødes alder.
For arvingerne måtte det være væsentligt at
bevare det engang erhvervede gravsted og sten.
I Ribe domkirke12 fik Peder Sørensen skriver
1635 tilladelse til at lægge en sten på sin sviger-
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fars grav, og det aftaltes, at stenen skulle blive
liggende og tilhøre arvingerne, »sålænge nogen
af dem derunder kan bekvemmeligen fange
rum, og på samme sten mærke og navn findes
og kendes kan«.
Et sådant familieejerskab til gravsted og sten
medførte naturligvis tilføjelser til den oprinde
lige indskrift, ikke alene en afdød ægtefælles
data, men også børns og svigerbørns i flere led,
alt suppleringer som imidlertid ikke kan med
regnes til et egentligt genbrug af en sten.
På stenene nævnes jævnligt, »at denne sten
og gravsted tilhører NN og arvinger«,13 hvil
ket imidlertid ikke har forhindret, at stenen er
sluppet arvingerne af hænde og ofte helt er for
svundet. Somme tider har man ved truende
forbud mod flytning af stenen søgt at bevare
den. På en nu forsvundet sten i Vordingborg
Vor Frue kirke14 over en handelsmand, død
1640, stod: »Ingen fordriste sig til at fløtte den
ne sten, thi stenen er betalt«.
Ejendomsforholdet udtrykkes undertiden
ganske håndfast ved i selve indskriften at gen
give gravskødets indhold. Således er en sten fra
o. 1635 over en stræbsom kapellan ved Roskil
de domkirke15 o. 1753 overtaget af en grov
smed, der i en lang indskrift meddeler, at han
har »tilkiøbt sig og sin hustru og arvinger den
ne begravelse til ævig tid« og betalt én gang for
alle »i steden for den fornyelse som ellers hver
20. år sker«.

GENANVENDELSE SOM GRAVSTEN

Hverken indskrifter med trusler eller ejerfor
hold har imidlertid været i stand til at forhindre
videresalg af gravsten, hvis familien ikke havde
fornyet betalingen, eller kirken havde behov
for plads til nye begravelser. Var en begravelse
hjemfalden til kirken, kunne denne ved fornyet
salg hente en del indtægter til brug bl.a. ved
vedligeholdelsesarbej der. Med begravelsen
fulgte ofte den ovenpå Eggende sten, hvorved
den nye ejer kunne ß løst sit gravstensproblem
på en nem og relativ billig måde.
Hvem uden for familien i alle dens forgre
ninger erhvervede nu fortrinsvis disse ældre
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Fig. 1. Gravsten i Dybbøl kirke over flere ejere af
Sandbjerg vandmølle. Den ældste, toliniede rand
skrift over Matias Christensen, død 1669, og hans
hustru, død 1659. Af de tre senere indskrifter står
Neis Millers (!) fra o. 1721 yderst langs randen for
oven og ved højre langside; i midtfeltet under møl
len Dorothea Louise Ringes, død 1810, og over
møllen Niels Ringes, fhv. møller på Sandbjerg, død
1848 (s. 183). VM fot. 1960. - The tombstone ofseveral
owners of Sandbjerg Mill in Dybbøl Church. The oldest,
two-line inscription at the edge is to Matias Christensen,
d. 1669, and his wife, d. 1659. Of the three later inscrip
tions Neis Miller's from c. 1721 is at the outermost edge
above and on the right side; at the middle beneath the Mill
is Louise Ringe’s, d. 1810; and above the Mill is the
inscription of Niels Ringe, formerly the miller of Sand
bjerg, d. 1848.

sten? Også andre tilknytninger til den oprinde
Ege ejer end de famiEære kunne forekomme.
En velhugget sten i Dybbøl16 (fig. 1) er et ek
sempel på fæUes tilknytning til samme virk
somhed, her vandmøUen i Sandbjerg. Flere
møUere har føjet deres data til den første ejers
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toliniede randindskrift fra o. 1669. Tilføjelserne
har dels fundet plads yderst langs randen
(o. 1721), dels (o. 1810 og 1848) i midtfeltet un
der og over det oprindelige billede af en vand
mølle.
Når man stod over for valg af gravplads og
-sten, har man antagelig undertiden foretruk
ket en sten, der viste ens eget fags særlige ken
detegn eller redskaber, eller som havde tilhørt
en person af samme profession eller status. I
Helsingør S. Olai ses f.eks. en strut og en
kringle på en sten fra 1600’me, sekundært an
vendt af en anden bager i slutningen af århund
redet. På Christiansø ved Bornholm forekom
mer et eksempel på en proviantforvalter og
hans efterfølger, i Haderslev domkirke to rådmænd, i Rejsby to unge karle.17
En stor del af de genanvendte sten er blevet
erhvervet af folk med direkte tilknytning til
kirken. Tidligere er omtalt kirkeværgers og
sognepræsters ret til fri begravelse, og de sam
me personer har formentlig haft god lejlighed
til at overtage gamle gravsten.
Eksempler på kirkeværgers overtagelse af
ældre sten ses bl.a. i Skelskør, Brøns, Hader
slev domkirke og Århus Vor Frue.18 Både i Kø
ge S. Nicolai og Helsingør S. Olai har magi
straten belønnet sine kirkeværger med en gam
mel gravsten, den første 1706, »for hand var
Kirkewærge i 8 aar, da Kirkens store Repara
tion skeede«, den anden 1744 »til vederlag for
hans store splendeur eller gave (500 rdl.) til kir
ken«.19 Også kirkens andre tjenere findes rime
ligt nok repræsenteret, både klokkere, degne
og organister.20
Talrigst i denne gruppe er imidlertid de gejst
lige, hvis gravsten i det hele taget har udgjort
en betragtelig del af de mindesmærker, der til
alle tider har fundet plads i kirkerne. Kun und
tagelsesvis findes gejstlige sten fra førreformatorisk tid genanvendt i samme periode, fra Pe
dersborg kendes én, fra Roskilde domkirke
tre.21 Næsten Ege så sjældent forekommende er
genanvendelse af sten fra 1500’me,22 hvorimod
de langt talrigere fra 1600’rne hyppigt er gen
brugt.23 I den sidstnævnte periode er det særligt
i landsbykirkerne, man finder præstesten, der

senere er blevet overtaget af en anden præst. I
Roskilde domkirke24 hgger en sten fra o. 1600,
der o. 1747 har fået ny indskrift over »tre præ
ster fra samme embede og af samme slægt«. - I
denne forbindelse kan nævnes, at en sten for
holdsvis sjældent er taget i brug af mere end to
af hinanden uafhængige personer (uden famiEeforbindelse). En gennemgang af det udkom
ne gravstensmateriale har kun kunnet vise min
dre end en snes eksempler.
TIDSINTERVAL FØR GENBRUG

Så afgørende den økonomiske faktor end har
været ved anskaffelsen af en ældre sten, må dog
også andre momenter spiUe ind: hvorvidt har
f.eks. pietetsfølelsen over for en ukendt strakt
sig? Af tidsintervaUet meUem brug og genbrug
synes at fremgå, at der ikke behøvede at gå
meget længere tid end den tidEgere omtalte 20årsperiode, der som regel gjaldt for et skødes
varighed. Det almindeEgste tidsforløb lå dog
nok på en ca. 50 år. Var en sten hjemfalden til
kirken, var der principielt ingen hindring for
snariig videresalg, og dette fremmedes nok i de
tilfælde, hvor stenen var nedsEdt. I Ribe omta
ler kirkeregnskabeme 1593,25 at kirkeværgerne
solgte »en af domkirkens Egsten, som ingen
navn eUer mærke fandtes på, ikke heUer lå på
nogen grav«. I Århus domkirke gennemførtes
1667 den regel, der aUerede 1651 var foreslået af
den daværende biskop, at ulæsehge, mere end
100 år gamle Egsten, hvortil ingen arvinger
fandtes, måtte sælges til kirkens bedste. En
holdning der nok er blevet mere almindeEg, jo
længere man når ned i tid. Som rimehgt er,
finder man derfor også protester som rektor
Jens Worms, der 1749 klagede over, at en sten
over en af hans forfædre, død 1619, var blevet
optaget med henbEk på salg, skønt indskriften
var læseEg for enhver »grand-seendes« øjne;
stenen blev herefter lagt påny.26
Anvendehgheden af en gammel gravsten var
en anden sag, der dels hang sammen med mate
rialets art, dels med de modebevægelser, der
også gjorde sig gældende inden for gravstens
kunsten.
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Fig. 2-3. Over- og underside af en gravsten fra Fole kirke. Den lyse kalksten er nok en unggotisk sten, der 1546
har fået en randskrift med reliefminuskler, hjømecirkler og på midten et bomærkeskjold. De nedre evangelist
cirkler og randskriften med navnet er afhugget ved benyttelse tredie gang, nu af bagsiden, med indskrift over
Berit Andersdatter, død 1632 (s. 187). VM fot. 1952. - Front and back ofa tombstone from Fole Church. The pale
limestone slab is probably early Gothic, given an inscription in 1546 in relief minuscules at the edges, as well as roundels at
the comers, and a mark in a shield at the centre. The emblems of the evangelists in the two lower roundels and the border
inscription, with the name, have been cut away when the stone was used for the third time: now on the reverse side for an
inscription to Berit Andersdatter, d. 1632.

Det grove materiale, granitten, der i hoved
sagen er anvendt til de romanske gravsten, har
kun i sjældne tilfælde indbudt til genbrug, både

på grund af vanskeligheden ved bearbejdnin
gen, og fordi stenarten gik af mode i løbet af
1300’rne. Eksemplerne er så fa, at de fortjener
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Fig. 4-5. 4. På gravstenen i Tønder Kristkirke er bevaret den oprindelige, men nedslidte randskrift fra 1601
over Henrich Willems. Midttavlen indeholder derimod en sekundær gravskrift fra 1777 vedr. familien Mundts
arvebegravelse (s. 187). EM fot. 1942. 5. Gravsten i Helsingør S. Marie. Den oprindeEge indskrift fra o. 1600 i
tavlen midtpå har o. 1732 måttet vige for en latinsk gravskrift over direktøren for Øresundstolden Stephan
Kenckel (s. 187). LL fot. 1964. - 4. In the church known as Kristkirke in Tønder this tombstone bears the original
inscription at the edge from 1601 to Henrich Willems. At the centre is a secondary inscription from 1777 relating to the
family grave of the Mundt family. 5. Tombstone in St. Mary’s, Elsinore. The original inscription c. 1600 at the centre has
been superseded c. 1732 by an inscription in Latin to Stephan Kenckel, director of the Sound toll authority.

at nævnes: en sten i hver af domkirkerne i Ribe
og Roskilde,27 én i Reerslev, Kastrup og Lis
bjerg. Hertil må føjes en sten fra Oksbøl, der er
benyttet til genforeningssten!28
Kalkstenen derimod, som hyppigst hentedes
fra Skåne, Gotland og Øland, sjældnere fra
Tyskland og Belgien (Namur), var lettere at
behandle og anvendtes - og genanvendtes som gravsten fra 1300’rne og helt ned i
1700’rne.

BAGSIDENS ANVENDELSE
Behandlingen af en gammel gravsten efter
overtagelsen kunne foregå på mange måder.
Ønskede man en helt ny, fladedækkende orna
mentik og indskrift, var det lettest at anvende
stenens bagside. Der kendes i hvert fald seks
eksempler herpå, men hyppigheden af et sådant
brug lader sig naturligvis ikke eftervise, da
mange gravsten fortsat ligger fast i kirkernes
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gulve. Den ældste synes at være et fragment af
en adelssten i Næstved S. Peder29 fra o. 1475,
der på bagsiden o. 1570 har ßet indhugget bo
mærke og tværskrift over Marne Laursdatter. I
det sønderjyske Fole30 findes en unggotisk, trapezformet kalksten benyttet ikke mindre end
tre gange. Den oprindeEge, unggotiske ud
smykning har 1546 måttet vige for en minuskel-randskrift omkring et bomærkeskjold
(fig. 2); o. 1632 er stenen atter blevet behugget
for at tilpasse den til bagsidens tidstypiske ud
smykning (fig. 3). I det næriiggende Nustrup31
har en herredsfoged 1655 formodenthg erhver
vet sig en biUig sten, fordi denne bar en påbe
gyndt udhugning til en rustningsklædt mand.
På stenens anden side beretter indskriften, at
herredsfoged Jep Andersen (ti670) har ladet
forfærdige denne begravelse og sten 1655. I
Haderslev domkirke32 er et fragment af en
adelssten fra 1500’rnes midte o. 1704 blevet
vendt om og lagt over to ærkediakoner.
INDGREB I INDSKRIFTEN

Den mest almindeEge genanvendelsesform har
imidlertid bestået i en eller anden ændring af
den oprindeEge indskrift, uden indgreb i orna
mentikken. Nemmest og bilEgst har naturiigvis været at tilføje nye indskrifter, hvor pladsen
har tiUadt det. Da ornamentik og indskrift i de
fleste tilfælde har optaget det meste af fladen,
har man almindeEgvis brugt at udslibe ind
skriften, der som regel stod i stenens midtfelt.
Af talrige eksempler kan her fremdrages nogle
få. I Tønder Kristkirke (fig. 4) har den nye ejer
1777 ladet indhugge sin indskrift på midttav
len, der måske har båret en reEgiøs indskrift,
men bevaret den oprindelige randskrift, med
relieffraktur, fra o. 1601. I Helsingør S. Marie
har derimod den oprindelige ejers personaha
fra o. 1600, formodentEg på tysk ligesom den
religiøse randskrift, måttet vige for den nyes
latinske indskrift 173233 (fig. 5).
I Sandby34 har man været mere radikal. På en
sten fra 1600’rnes begyndelse er ikke alene de
oprindeEge personaEa udslebet og erstattet
med nye 1680, men man har borthugget dele af

Fig. 6. Gravsten i Århus Vor Frue kirke. Fodfeltets
oprindeEge indskrift fra o. 1560 er 1664 blevet udsle
bet af en ny ejer, en sognepræst, der dels har ladet
genhugge den første indskrift, dels tilføjet sin egen.
En svigersøn har 1708 fået indhugget sin og hustru
ens indskrift på baggrunden omkring opstandelsesreEeffet (s. 187). N. J. Termansen fot. 1928. - Tomb
stone in the Church of Our Lady in Århus. The original
inscription at the bottom was from c. 1560. In 1664 the
new owner, a vicar, had the first inscription removed,
partially re-carved it and then added his own. In 1708 the
inscription of a son-in-law and his wife was added to the
background around the relief of »The Resurrection«.

en indskrift [] nederst, der nok har forekommet
for ubehageEge at overtage: »[Forbandet være]
den som fløtter [denne sten fra] dette sted«!
Mere pietetsfuldt har man båret sig ad i Århus
Vor Frue35 (fig. 6). Her er den oprindeEge ind
skrift fra o. 1560 i fodfeltet nok udslebet for at
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Fig. 8. En gravsten i Tønder Kristkirke fra o. 1Z>3O50 har 1750 fået hugget en bladranke i stedet for den
oprindelige randskrift. Midtfeltets oprindelige ind
skrift, med bomærker, er derimod bevaret. Den nye
ejerindskrift tilføjet forneden (s. 189). EM fot. 1954.
- The original inscription at the edges ofa tombstone from
c. 1630-50 in Kristkirke, Tønder, was replaced by a
carved border offoliage in 1750. On the other hand, the
original inscription on the central panel has survived
together with signature marks. The new inscription has
been added below.

give plads til den nye, fra o. 1664, men samti
dig er de oprindelige personalia-oplysninger
genhugget (omend fejlfuldt). Et familiemed
lem har senere, 1708, sat sin indskrift på bag
grunden omkring midtfeltets opstandelsesre
lief.

INDGREB I ORNAMENTIK OG
PERSONFREMSTILLING

Fig. 7. En bagermester har 1802 købt en gammel
sten i Århus Vor Frue kirke og har nederst ladet
hugge en indskrift sammen med sit lavstegn, en
kronet bagerkringle (s. 189). JJF fot. 1978. - In 1802
a master-baker bought an old tombstone in the Church of
Our Lady in Århus. He had an inscription carved at the
bottom, together with the emblem of the bakers' guild.

Netop udsmykningen af de gamle gravsten har
formodentlig i mange tilfælde været medvir
kende ved genbrugsvalget. Enkelte dele heraf
skulle man tro var mest udsat for udslibning,
nemlig den oprindelige ejers særlige karakteri
stika i form af bomærke eller våben. Forbløf
fende nok er de ofte blevet bevaret. Nogle ek
sempler på ændringer kan nævnes. På en figur
sten fra o. 1575 i Køge S. Nicolai er manden
ledsaget af et bomærkeskjold, hvis mærke
o. 1685 er blevet erstattet af nye initialer. I Allerslev findes en sten fra o. 1650 over et ægtepar
knælende for foden af et krucifiks og i fodfeltet
deres bomærker, der 1727 har måttet vige for
den nye ejers. I Burkal synes kun sporene tilba
ge af de relieffer, måske med bomærker, der i
1600’rnes første halvdel har flankeret et kruci
fiks foroven på den o. 1704 genanvendte sten.36
På en sten fra 1599 i Helsingør S. Marie er
man endda gået så vidt, at man på hver side af
et oprindeligt våbenskjold har indfældet et nyt
stenstykke med våbener for en mand, der 1653
fik skøde på begravelse og sten. I Lynge er et
1600-talsbomærke forsøgt ændret til et time
glas med le, dødssymboler for en provst, død
1760. Så sent som 1802 har en bagermester på
en sten i Århus Vor Frue, fra 1600’mes sidste
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Fig. 9 a-b. »Moderniserede« portrætter på figursten fra o. 1625, nu i Tiist kirke, men købt på auktion fra Århus
Vor Frue 1802 (s. 192). JJF fot. 1983. - Refurbished portraits on a tombstone from c. 1625, now in Tilst Church, but
bought by auction from Our Lady’s in Århus in 1802.

halvdel, under et himmelfartsrelief fået hugget
sit lavstegn, en kronet bagerkringle (fig. 7).37
Indgreb i stenenes rent dekorative ornamen
tik synes kun at have fundet sted i få tilfælde.
Der kan nævnes en sten fra 1600’mes anden
fjerdedel i Tønder, hvor en oprindeEg rand
skrift er blevet erstattet af en velhugget blad
ranke (fig. 8) samtidig med tilføjelsen af den
sekundære gravskrift 1750. Et andet eksempel
er en Kasted-sten fra 1725-50, hvor en hvælvet
skriftplade 1801 er blevet udhugget til en klas
sicistisk vase mellem symboler for afdødes
virksomhed som købmand.38
Også figursten er blevet genbrugt, og der er i
forbindelse hermed undertiden foretaget ind
greb i personfremstillingen.
Det er dog ikke altid sket, ikke engang i de

tilfælde, hvor der ifølge vor tankegang kunne
være grund til det. Indtil omkring 1600 ser det
ud til, at man i hovedsagen har indskrænket sig
til indskriftsmæssige rettelser af den art, som
ovenfor er omtalt. Et kuriøst eksempel kan i
denne forbindelse nævnes: En figursten fra
o. 1550 i Køge S. Nicolai39 over en mand, har
o. 1740 fået den oprindelige tekst erstattet af en
indskrift over en kvinde!
Personfremstillinger på romanske sten er få
og må relativt hurtigt være opfattet som »umo
derne«, også hvad angår materialets art, som
tidligere nævnt. For perioden 1470 til omkring
1600 kan man på grundlag af Chr. Axel Jen
sens40 undersøgelser over (fortrinsvis) adelssten
drage visse slutninger. Af et materiale på ca.
740 sten41 er ialt kun 20 blevet genanvendt. Af
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disse er seks gotiske sten brugt igen i årene før
og omkring 1600; af 14 renæssancesten er tre
genbrugt i 15-1600’me, resten i 1700’rne. Næ
sten alle har fået den oprindelige reliefindskrift
fjernet til fordel for en ny, fordybet, uden at
der er foretaget væsentlige indgreb i udsmyk
ningen.42 Ingen af stenene viser forsøg på æn
dringer i personernes ydre. Af flere årsager her
til må fremhæves, at slægtsstolthed og fami
liemæssig tilknytning til den lokale kirke nok
har sikret en stens længere bevaring i slægtens
eje eller folks minde, understøttet af navn, aneskjolde, placering i gravkapeller eller på særlig
udsøgt plads, f.eks. koret.
Anderledes forholder det sig imidlertid med
de borgerlige gravsten med figur- eller por
trætfremstillinger, hvis tal øgedes i takt med
borgerstandens større indflydelse og bedrede
økonomi i løbet af 1600’me.
Figurstenenes borgerlige ægtepar har uden
større vanskelighed kunnet ændre identitet ved
ejerskifte blot ved forandring af indskriften og
undertiden af bomærke, som ovenfor omtalt. I
det af Danmarks Kirker hidtil fremlagte materia
le synes der i Østdanmark næppe at forekom
me eksempler på større ændringer i figurfrem
stillingen. I Jylland43 derimod findes flere tilfæl
de, dels repræsenteret i Århus by, dels i lands
byerne heromkring. Der kendes lidt over en
halv snes eksempler, flere vil nok dukke op,
men hovedparten er antagelig forsvundet lige
som de mere almindelige gravsten.
At det forholder sig således, fremgår bl.a. af
Århus domkirkes regnskaber,44 der fra o. 1650
næsten hvert år noterer salg af to-tre gamle
gravsten ud til de omliggende landsbyer. Af
mange eksempler kan nævnes degnen i Galten,
der 1680 købte en gammel forslidt Egsten for
12 dl., 4dl. mere end vurderingsmændene hav
de takseret den til. Niels Nielsen i Odder fik
1699 en sten med »tre corpus på« for 16 rdl., og
1718 kom en sten til 18 rdl. til Samsø. Kun i få
tilfælde kan regnskabernes oplysninger knyttes
til bevarede sten. Især købstadkirkernes begra
velsesprotokoller kan dog være en god kilde til
identifikationen.
I Århus domkirke er boghandler Jacob Abel,

død 1610, og hans hustru blevet gravsat under
en sten,45 der i de øvre hjørner er udsmykket
med ægteparrets portrætmedailloner (fig. 10ab). Disse portrætter er imidlertid blevet ændret
1699, da enken efter en handelsmand købte ste
nen. I fodfeltet lod hun den oprindeEge ud
smykning erstatte af sine og ægtemandens ini
tialer, og i midtfeltet anbragtes formodentEg
en gravskrift, der dog 1755 blev afløst af en
tredie ejerindskrift!
Ændringen af portrætterne er foregået på en
måde, der stort set kan betragtes som et møn
ster for de øvrige eksempler. På de oprindeEge
gravstensportrætter, i hovedsagen stammende
fra 1600’mes første halvdel, har mændenes run
de pibekraver og fuldskæg måttet vige for hår
lokker, der falder ud over skuldrene, og et kort
halsbind. Kvindernes runde kraver er erstattet
af et tørklæde eEer sjal, måske pyntet med et
smykke, og også konehuen har ændret facon
efter tidens mode (fig. 9-13). Forandringerne
på de ofte stærkt nedsEdte sten kan være vanskeEge at erkende, men kraftige forvitringer i
stenens overflade netop ved personernes hals
parti kan give et fingerpeg.
De bevarede sten med sådanne modernise
ringer stammer fra to perioder: 1699-1758 og
1784-1829. Til den ældste gruppe46 hører to
sten i Århus domkirke og to i Århus Vor Frue,
hvor ændringerne kvaEtetsmæssigt Egger på et
højere niveau end den sten, der o. 1704 er hav
net i den næriiggende landsby Hasle. I Kasted
ses det tydeEgt, at det er en velstiUet køb
mandsenke, der 1699 har købt stenen og fået
nyhugget et ægtepar inden for den oprindeEge
ramme; herved har hun set bort fra ægteman
dens første kone, der dog er blevet omtalt i
gravskriften. Den yngre gruppe47 omfatter tre
Århus-sten og tre fra de omEggende landsbyer.
På en domkirke-sten har den sekundære ejer
o. 1784 set stort på, at portrætterne af det op
rindeEge ejerpar og dets to børn ikke svarede til
hans egen famiEes størrelse; han har først og
fremmest sørget for at få korrigeret mandspor
trættet.
To gravsten på Århus S. Olufs kirkegård vi
ser ensartede omhugninger fra 1798. Også her
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Fig. 10 a-b og 11 a-b. Eksempler på »moderniseringer« af portrætmedailloner på gravsten. Fig. 10 a-b. Stenen i
Århus domkirke fra o. 1610 med boghandler Jacob Abels og hustrus portrætter er 1699 omhugget til
handelsmand Jens Søndergaard, død 1699, og hustru. Fig. 11 a-b. Kirkeværgen for Århus Vor Frue Knud
Johansen Connis købte 1756 begravelse og sten, fra o. 1650 (nr. 17), og lod portrætterne ændre (s. 190). NE
fot. 1983. - Examples of refurbished portrait medallions on tombstones. Fig. 10 a-b. The stone in Århus Cathedral
c. 1610, with the portraits ofJacob Abel, bookseller, and his wife, has been remodelled for Jens Søndergaard, merchant,
d. 1699, and his wife. Fig. 11 a-b. In 1756 the churchwarden of Our Lady’s in Århus, Knud Johansen Connis, bought a
grave and tombstone dating from c. 1650 and had the portraits altered. (No. 17).
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Fie. 12 a-c og 13 a-c. Eksempler på »moderniseringer« afen sten »med tre corpus«. Fig. 12 a-c. Sten fra o. 1650
i Århus domkirke (nr. 50), ændret o. 1723 for en handelsmand Mickel Jensen Tunboe og hans to hustruer.
Fig. 13 a-c. Sten (nr. 2) fra o. 1625 på tS. Olufs kirkegård i Århus, købt 1798 af købmand Johannes Sneli, der
har ladet pibekraver fjerne og »moderniseret« håret (s. 192). NE fot. 1983. - Examples of refurbished tombstones
for three deceased. Fig. 12a-c. A tombstone c. 1650 in Århus Cathedral (no. 50), altered c. 1723 for Mickel Jensen
Tunboe, trader, and his two wives. Fig. 13 a-c. A tombstone (no. 2) c. 1625 in St. Olufs churchyard, Århus, bought in
1798 by Johannes Snell, merchant, who had the ruffs removed and hair styles modernised.

er mændenes pibekraver fjernet sammen med
skægget, og de har i stedet faet halvlangt hår
med Elle stritkrølle ved ørerne. Samtidig har
den ene kones hue faet næsten samme facon
som mandens hår (fig. 13a-c).
De tre sten, der i begyndelsen af 1800’rne er
bortsolgt til landsbykirker, viser forskelhge

omhugninger. I Kolt er især personernes dragt
dele ændret, i Tiist (fig. 9a-b) er det bondske
præg blevet mere fremherskende, end det sik
kert har været hensigten med ændringen efter
1802, da Anders Rasmussen af Brendstrup
købte stenen på en auktion fra Århus Vor Frue.
I Lisbjerg er både hår- og dragtmode efterfulgt.
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Kvindens kjole har fået spids halsudskæring,
manden paryk og halsbind. Hans korte trøje er
omdannet til en knælang jakke med lommer,
der dækker de tidligere knæbukser, og skoene
har fået spænder, hæle og Ege afsluttede
snuder.
Mestre for disse omhugninger har antagelig
været nogle af de stenhuggere, der omtales i
forbindelse med vurderingerne af gamle grav
sten før salget ved de hyppige auktioner. To af
stenhuggerne kan identificeres ved hjælp af kirkeregnskabeme: Ulrich Mathisen,48 der fik
borgerskab i Århus som billedhugger 1691, og
som døde 1735, og hans søn Mathias Ulrichsen
(Sartz),49 der erhvervede borgerskab to år efter
faderens død, og som fortsatte hans virksom
hed både som billedhugger og -skærer. Begge
var ikke alene vurderingsmænd for Århus
domkirke og Vor Frue, men købte, »ophuggede« og solgte gamle gravsten og fliser. Mathias
billedhugger købte således 1758 på en auktion
fra Vor Frue »en hvid sten med udhuggen
mand og kvinde« samt to andre sten uden ken
detegn. 1773 målte og nummererede han hjem
faldne Egsten samme sted.
ANDEN GENANVENDELSE I KIRKEN
OG PÅ KIRKEGÅRDEN
Ovenfor er udelukkende omtalt genanvendelse
af gravsten i deres oprindeEge funktion som
mindesmærke over en afdød. Det ofte udmær
kede stenmateriale var imidlertid anvendeEgt
til mange andre formål, og kirken selv har ofte
gjort brug heraf.
En gravstens anvendelse som alterbordspla
de er måske overraskende, men har ikke desto
mindre fundet sted i mindst fem tilfælde.50 Let
tilgængeEg, ofte i koret, har nedsEdte, gotiske
kalksten over gejstlige tilbudt sig som en nem
løsning, når der var behov for en ny alterbords
plade. Det ældst kendte eksempel er en provinsialministers (nu forsvundne) sten fra o. 1280
fra Roskilde Gråbrødre kloster. I Århus dom
kirke er biskop Jens Assers sten fra o. 1306 lagt
på bordet foran den nye altertavle fra 1479 (fig.
15), og i Køge S. Nicolai en sten over Peter ...,

Fig. 14. Romanske gravsten genbrugt i tilmuringen
til norddøren i Kvorning, Viborg amt (s. 193).
M. Mackeprang fot. 1904. - Romanesque tombstones
reused to wall up the north door in Kvorning Church,
Viborg county.

død 1398. Både i Herlufsholm og Herfølge har
alterbordene haft en (senere forsvundet) grav
sten som dækplade, kun kendt, fordi Søren
Abildgaard har tegnet dem 1756-58. Den ene er
over en lensmand på Roskildebispens gård, den
anden blot over en klosterlærEng. - Et eksem
pel på den omvendte brug kan dog også næv
nes: i Øde-Førslev51 er en alterbordsplade med
altergrav senere anvendt som gravsten over en
sognepræst, død 1603.
I selve kirkebygningen har gravsten jævnligt
fundet anvendelse. Det gælder især de store,
romanske gravsten, der ikke alene har været
brugt som byggeemne i senmiddelalderEge til
bygninger eEer andetsteds (fig. 14), men også
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Fig. 15. Gravsten over biskop Jens Assersen, død 1306, anvendt som dækplade på alterbordet i Århus
domkirke (s. 193). LL fot. 1968. - The tombstone of Bishop Jens Assersen, d. 1306, used as the altar top in Århus
Cathedral.

Fig. 16. Romansk gravsten med processionskors,
genbrugt som trædesten til våbenhuset i VesterAlling kirke, Randers amt. (s. 194). EM fot. 1947. Romanesque tombstone with a processional cross reused as
a stone step in the porch of Vester-Alling Church, Randers
county.

har tjent dekorative formal udvendigt i kirkens
mure. Eksemplerne er mange, ikke mindst i
Østjylland der er så rig på netop disse granit
gravsten.
Det er næsten en regel, at den sten, man træ
der på ved indgangen til våbenhuset, er en
gammel, nedslidt gravsten, hvis indskrift eller
dekoration nu knap kan skelnes (fig. 16). Også
foran døre eller i trapper (fig. 17) til kirkens
andre tilbygninger finder man sådanne sten,
stammende fra alle tidsperioder. - I Ribe dom
kirke52 har man 1845 anvendt en gravsten fra
o. 1780 til et cirkulært fontepodium (fig. 18).
Udhugget i passende størrelser er især de glatte
kalksten blevet genanvendt som gulvfliser, of
test i 17-1800’rne.53 Man kan dog også som i
Oksbøl54 se en stump af en gravsten brugt som
sålbænk i et vindue.
Men kunne man ikke bruge stenene til andet,
kunne de i hvert fald gøre nytte som fyld i
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mure eller under gulvene, der jævnligt satte sig
på grund af sammensunkne begravelser. Netop
problemerne med de ujævne og hullede gulve,
som kirkeregnskaberne ideligt omtaler, gav of
te anledning til reparationer. Selv om man un
dertiden som i Ribe55 1791-92 flyttede »mange
herlige sten« ind i kirkens gange, for at de kun
ne tjene som brolægning, blev de hurtigt ned
slidt med det resultat, at »snart ... mangen
mærkelig mands Egsten vil søges«, som oberst
Høegh-Guldberg skrev 1831. Mange sten blev
dog overflødige og flyttedes uden for kirken,
hvor nogle fik plads på kirkegårdsdiget (even
tuelt som ledstolpe), som bænke foran kirken
eller som fliser på kirkegårdens gange.56

GENANVENDELSE UDEN FOR
KIRKENS OMRÅDE

Fig. 17. ForskelEge gravsten tilhugget som trappe
trin op til Ebeltoft kirke (s. 194). Henrik Larsen fot.
1983. - Different tombstones re-cut as steps up to Ebeltoft
Church.

Blev en gravsten overflødig, og kunne dens til
hørsforhold endnu erkendes, var det ikke usædvanEgt, at den hentedes hjem til famfliens
gård eller hus. Et sådant famflie-ejendomsforhold kan dog være vanskeEgt at efterspore og
skelne fra den ejerret, der var erhvervet ved
køb.
Af Løjt kirkes engang så talrige gravminder57
er mindst otte overflyttet til famiEegården og
nyttiggjort som trappesten eUer trædesten eUer
indmuret til pynt i udhuslængers gavle.
0.1900 har en kirkeværge og ejer til en gård i
Lintrup sogn58 hjemført en tidEgere ejers sten,
fra o. 1795, til gården, hvor den er blevet lagt
foran bryggersdøren (fig. 19).
I de fleste tilfælde kan stenens ejerforhold
ikke efterspores. Man kan blot konstatere til
stedeværelsen af talrige gravsten, anbragt først
og fremmest som tærskelsten til stuehuse eEer
stalde, hvor det kunne være praktisk at have
fast grund under fødderne, f.eks. ud til mød
dingen (fig. 20) eUer på gårdsplads og i haven.
En usædvanEg figursten fra 1608 over en råd
mand og hans seks koner, begravet i Skelskør
kirke,59 er fundet i et hønsehus til herregården
Basnæs. Ikke fa gravsten, især romanske, er i
øvrigt genbrugt rundt om på herregårdene60
(fig. 22). En sten fra Folby kirke har Egget i

Fig. 18. Elna Møller er ved at samle en gravsten fra
o. 1780, der 1845 blev tilhugget i cirkulær form for
at tjene som fontepodium i Ribe domkirke (s. 194).
J. Bjerrum Jensen fot. Ribe 1982. - Elna Møller
piecing together a tombstone from c. 1780, which was
refashioned in 1845 into a round base for the font in Ribe
Cathedral.
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forstuen til den gamle skole her, en anden, fra
Ribe, har fungeret som dørsten til et gæstgiveri
på Skibbroen, mens en sten fra 1323 over en
munk fra St. Tåstrup kirke er blevet betrådt af
Merløse kros gæster.61
For præstegårdene har det været nærliggende
at anvende gamle gravsten, især til trappesten.
Flere middelalderlige gravsten er således blevet
bevaret på denne måde, f.eks. den romanske
sten fra Sejerslev, og nogle gotiske fra Gyrstinge og Fuglse.62 I Tølløse63 lå en sten fra o. 1599
over en sognepræst foran en trappe, som hans
langt senere efterfølger benyttede. I Vestervig64
har en præstefamilie - formentlig af ukendskab
til den ældre, latinske majuskelindskrift - gjort
brug af den interessante, romanske sten over
Christine, »byens sol og ugifte jomfru«, idet
hendes sten indgik i muren til en provstebegravelse i koret fra o. 1798.
Anvendelsesmulighederne var i det hele ta
get talrige. Til de mere kuriøse hører den sand
sten fra 1588, der fandtes som brøndkarmsten
ved en Elle skov i Bodilsker på Bornholm65 og
antageUg er hentet fra sognekirken. Samme
kirke synes i øvrigt at have leveret særprægede
eksempler på genanvendelse. En sten fra 1709
er anvendt som bordplade på kirkegården.
Denne brug er dog også set andetsteds. I haven
Fig. 19. Gravsten fra o. 1795 fra Lintrup kirke i
Haderslev amt, nu anbragt foran bryggersdøren til
»Kratgården« i Kastbjerg (s. 195). Peter Michelsen
fot. 1959. - Tombstone c. 1795from Lintrup Church in
Haderslev county, now in front of the scullery door at
»Kratgården« in Kastbjerg.

Fig. 20. Gravstenen over Niels Nielsen og hustru,
død 1732, er ved at blive trukket fri af møddingen på
en gård i Trige sogn, hvortil den var bragt i slutnin
gen af 1800’me (s. 195). VM fot. 1967. - The tomb
stone of Niels Nielsen and his wife, d. 1732, being pulled
from a farm midden in Trige parish to where it had been
taken at the close of the 1800s.

til herregården Rugård har stået to borde, hvis
plader er tidEgere gravsten fra 1600’rne, rimeEgvis stammende fra sognekirken HyUested; i
den nærEggende skov kaldet »Lunden« stod et
tilsvarende bord med en sten fra o. 1786 over
en tidEgere forpagter til samme gård, formodentEg begravet i Rosmus kirke.66
En sten fra 1690 i MajbøUe67 har en mærkeEg
historie, hvortil der hentydes i den rimede ind
skrift over den lokale præst. Mens stenen end
nu var skriftløs, blev den fjernet af degnen, der
anvendte den som bordplade, men ved kirke
ejerens meUemkomst fik enken lagt den på
plads igen og forsynet med indskrift 1727.
Som en art »førbrug« kan i denne sammen
hæng omtales den »kuriositet«, som biskop
Jens Bircherod observerede på sin visitatsrejse
1698.68 I Torslev præstegård så han et »bord
blad af sten« med en gravskrift på, som stedets
præst »havde ladet saaledes udhugge til at læg
ge i fremtiden paa sin grav; men nu brugte det,
ad necessitatem domesticam, til at æde og drik
ke derpaa«.
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ERHVERVELSE PÅ AUKTION

Hovedparten af de gamle gravsten, der i tidens
løb er havnet uden for kirkens område (jfr.
fig. 21), er dog nok erhvervet på de auktioner,
som kirkerne med jævne mellemrum har for
anstaltet fra 1700’me, og som har givet kær
komne indtægter. Det er fortrinsvis købstæ
derne, som har holdt disse auktioner, der un
dertiden omtales i kirkeregnskaberne. I Hel
singør opsattes f.eks. 1714 26 gravsten til salg
ved S. Olai kirkegårdsmur.69 De sten, der fin
des rundt om i Nykøbing på Mors stammer
antagelig fra auktioner holdt på kirkegården
1739 eller 1812, og de mange trinsten foran dø
rene ved torvet og gravstensbrudstykkerne i
kantstenene i Åbenrå fra en auktion 1826 fra
S. Nicolai, der samtidig bortsolgte en døbe
font. 1842 fik Sønderborg kirke en ikke ringe
indtægt ved salg af gravsten, således at kirken
nu kun har seks bevaret.70 Århus-kirkerne som
leverandører af sten til omegnens kirker er alle
rede berørt ovenfor. Et »proclama« i avisen
1781 om ejertilmelding af begravelser og sten i
Haderslev domkirke,71 har formodentlig ført til
salg, der har resulteret i, at der nu kun er beva
ret seks gravsten, mens man har kendskab til 69
forsvundne omtalt i begravelsesmatriklen fra
samme år. - Også nedrivning af en kirke som
f.eks. S. Nicolai i Varde72 1809 kunne medføre
auktion af inventar og gravsten, hvad flere sten
spredt rundt om i byen vidner om.
Genbrugte sten som en slags handelsvare sy
nes også at være forekommet tidligere. Som
trinsten foran tåmdøren til Ål kirke ved Varde72
Egger siden 1902 et nedshdt fragment af en for
nem gravsten fra 1494 over en Køge-borgmester, Albert Hansen og hans hustru Gunde.
Den må ved 1500-årenes midte være erhvervet
af adelsmanden Jens Juel til Hesselmed og hans
hustru Vibeke Lunge, der er begravet i Ål kir
ke, og som har ladet midtpatiets udsmykning
§erne for i stedet at placere deres våbenskjolde
og en nu forsvundet indskrift.
Afstanden fra Køge til Ål synes lang, men
transporten er antagehg foregået ad søvejen,

Fig. 21. Barok gravsten genbrugt som trinsten foran
døren til Overgade nr. 10 i Ebeltoft (s. 197). Henrik
Larsen fot. 1983. - Baroque tombstone reused as a step in
front of the door to no. 10 Overgaden in Ebeltoft.

der som regel var hurtigere og bedre end lande
vejen.

TILKØBT SIG ... TIL EVIG TID

Disse ord på grovsmedens ovenfor omtalte
sten sammenfatter i én sætning, hvad der var
den gravlagtes bestræbelse og håb. Det kostede
penge at sikre sig et minde. Stenarter, der eg
nede sig til gravsten, var en mangelvare, som
under stor bekostning skulle skaffes langvejs
fra. Der var knapt med plads i kirkerne, især i
købstæderne, så det var begrænset, hvor man
ge nye begravelser man kunne indrette. De
døde måtte vige for hinanden både i gravene og
på gravstenene. Her havde kirken en god ind
tægtskilde. Det har været dyrt at købe sig en
plads for evigheden. Og den kapellan, der hav
de brugt gravstenen, før grovsmeden gen
brugte den, fik i hvert fald ikke noget minde til
evig tid.
Vibeke Michelsen
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41 Af forfatterens 919 numre er her fraregnet sten fra
nuværende svensk område samt såkaldte bygnings
sten.
42 Kun tre tilfælde kan nævnes, de føromtalte sten
nr. 4 fra Tønder, sten nr. 2 i Århus Vor Frue samt
Gyrstinge, DK. Sorø s. 392, nr. 1. (C. A.J. nr. 592,
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kendes i DK. Tisted amt.
44 LA Vib. Kirkeinspektionsarkivet. Århus domkir
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45 DK. Århus s. 777, nr. 28.
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(D 2-305). »Oldrich Matthiesen«, født i Dej ret på
Mols,
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som
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21. dec. 1691. Han omtales i Århus domkirkes rgsk.
Ofr. note 44) samt i rgsk. for Vor Frue: LA Vib.
Århus Vor Frue kirkeinspektionsarkiv, rgsk. 16561907 (C 618. 2-8). - Ifølge rgsk. her 13. nov. 1735
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huggers lig.
49 Mathias Uldrichsen (Sartz), født i Århus, fik bor
gerskab samme sted 28.jan. 1737, 30 år gammel
(borgerskabsprotokol, jfr. note 48). Se i øvrigt
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Mejlgade, 1968, s. 199f.
50 DK. Kbh. Amt s. 154, nr. 3, DK. Århus s. 755,
nr. 4, DK. Kbh. Amt s. 235, nr. t2, DK. Sorø
s. 1164, nr. 2 og DK. Præstø s. 285, nr. ti.
51 DK. Sorø s. 538, nr. 3.
52 DK. Ribe s. 631, nr. 91.
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54 DK. SJyll. s. 2606, nr. 12.
55 DK. Ribe s. 525.
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der ifølge Danske Atlas 1781, VII, 238 henved 300
ligsten, »hvis Antal aarlig formeeres«. Hovedparten
er nu forsvundet. De udflyttede sten er omtalt
s. 1802.
58 DK. SJyll. Tilføjelser s. 2626.
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61 DK. Århus s. 1842, nr. 7, DK. Ribe s. 587, nr. 3
(nr. 2 her i domkirken havde en tid været anvendt i
apotekergården på Overdammen). DK. Holbæk
s. 339, nr. 1.
62 Romansk: DK. Tisted s. 1024, nr. 1. Gotiske: DK.
Sorø s. 392, nr. 1 og DK. Maribo s. 730, nr. 1.
63 DK. Holbæk s. 236, nr. 12.
64 DK. Tisted s. 650, nr. 5.
65 DK. Bornholm s. 530.
66 Leo Wad: Gemte og glemte ligsten, i Personalhist.
Tidskr. 11. rk. VI, 235.
67 DK. Maribo s. 979, nr. 3.
68 Uddrag af Jens Bircherods historisk-biographiske
Dagbøger, udg. af Chr. Molbech, 1845, s. 351.
69 DK. Frborg. s. 249.
70 DK. Tisted s. 81ff., DK. SJyll. s. 1709, 2116.
71 DK. SJyll. s. 175.
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Fig. 22. Romansk gravsten med mandsfigur gen
brugt som sokkelsten på herregården Rosenholm
(s. 195). EM fot. 1947. - Romanesque tombstone, with
the figure of a man, used as a footing stone at Rosenholm
Manor.
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THE RECYCLING OF TOMBSTONES

Reuse or recycling has been an economic neces
sity and an attitude of mind which pervaded all
aspects of life, and thereby, too, the practical
details connected with death. Examples of the
reuse of tombstones are given in the present
article. The basic material is the record of
tombstones in the work, »Danmarks Kirker«,
but in this context preserved tombstones, as
well as known examples which have disap
peared, constitute only a small part of the total
number once in existence.
The general usage of tombstones is described
by way of introduction. Also referred to are the
rules of payment to churches, by which the
different positions for these monuments were
graduated in price according to the prestige of
the site. It was normal practice to make certain
changes to tombstones, for example, the addi
tion of a date of death if the stone was already
carved.
Tombstones were often reused on other
graves. In cases when it was not reused for
members of the same family, it would some
times be for someone with the same occupa
tion, and often for persons connected with the
church.
The interval in time between use and reuse
need not be much more than the twenty-year
period often stipulated in the deed of a grave,
although the most usual time span was about
fifty years. There was an increasing tendency
to resell tombstones when they were so worn
as to be illegible, or when no descendants of the
dead person were known.
Entirely fresh inscriptions and ornaments
could be carved on the reverse sides of old

gravestones. However, it is difficult to judge
how often this has been done as many slabs are
still embedded in church floors.
Alterations to inscriptions have been the
most common form of recycling. The most
straightforward method was to add new in
scriptions if space allowed, if not, the original
inscription was ground out before the new text
was carved.
Alterations to ornament and figural repre
sentations also occur, the former in only a few
instances. But there are some examples in
Århus and its vicinity of changes to seven
teenth-century portraits of commoners carved
on tombstones. This reconditioning seems to
have occurred over two periods, namely 16991758 and 1784-1829. It is suggested that the
alterations can be traced to some stonemasons
mentioned in church accounts in connection
with the valuation of old tombstones before
sales by auction.
Tombstones were also recycled for other
purposes in churches and churchyards. For ex
ample, some slabs were reused as altar tops,
others as masonry, flagstones or stone steps,
and fragments ended as floor tiles, or as rubble
under floors and in walls.
Outside the precincts of churches old tomb
stones were largely utilised as flagstones or
stone steps, but some examples of recycling as
a well curb or a table top are known.
Sales by auction often explain why tomb
stones have been removed from the precincts
of a church. Sales of this kind are entered in
church accounts dating from the eighteenth
and nineteenth centuries.

MUSIKKEN I DANMARKS KIRKER
I løbet af det halve århundrede hvor Danmarks
Kirker har været under udgivelse, har læserne
kunnet glæde sig over en stadig stigning i om
fanget, kvaliteten og grundigheden af den en
kelte kirkebeskrivelse. I takt med denne udvik
ling har værket faet større værdi for de brugere,
der er på jagt efter specielle oplysninger eller
nærmer sig stoffet ud fra særlige synsvinkler.
Som en illustration af dette forhold skal vi i det
følgende se nærmere på hvilke oplysninger, der
inden for et enkelt fagområde kan hentes ud af
en af værkets seneste store kirkebeskrivelser.
Vort spørgsmål lyder: Hvad kan bindet om Ribe
domkirke fortælle om det kirkelige musikliv i Ribe
fra middelalderen til i dag?
Eftersom Danmarks Kirker hovedsagelig be
skæftiger sig med bygnings- og inventarbeskri 
velse, er det først og fremmest musikkens ram
mer og redskaber, der finder omtale, men som
vi skal se i det følgende, er det alligevel ikke så
lidt der ad denne vej - direkte eller indirekte fortælles om selve den levende musik.1

KLOKKER OG KLOKKESPIL
Kirkens klokker (s. 512ff.) har gennem tiderne
tjent både kirkelige og verdslige formål. Nogle
har ringet ved gudstjenester, ved dødsfald og
begravelser m.v., andre har lagt krop til urvær
kets time- og kvarterslag, og den store storm
klokke har alarmeret borgerne, når deres liv og
ejendom var truet.
Kirken har aldrig haft et klokkespil med kla
viatur, selv om handelsforbindelserne til Hol
land måske kunne have inspireret hertil, men
siden 1930’rne har et automatisk klokkespil fire
gange i døgnet ladet to melodier med lokal til

knytning, »Dronning Dagmar« og »Den yn
digste rose«, tone ud over byens tage.

TÅRNMUSIK

Store tårn er med sin platform meget velegnet
til tåmmusik; når messingblæsere spiller fra
dette sted, kan det høres viden om. Tårnmu
sikken var især på mode i 1600’me, hvor kom
ponisterne ligefrem skrev specielle musikstyk
ker til formålet. Bispesønnen Johan Monrad
(o. 1638-1709) fortæller i sine erindringer om
denne tåmmusik, der i hans barndom kunne
høres fra Ribe domkirke hver søndag samt ved
særlige lejligheder (s. 291 og 346).
SANGERNE

Korstolene (s. 444ff.), fra begyndelsen af
1500’rne, udgør et markant element i kirkens
møblering. I dem, og i deres forgængere, om
hvilke der er vidnesbyrd helt tilbage til 1200’rne, har kannikeme, domkirkens præsteskab,
haft deres faste plads ved messer og tidebønner,
og herfra har de, stående, fremført messens
forskellige sungne led, i nogle tilfælde som
vekselsang mellem halvkorene nord og syd for
midtergangen. I domkapitlets kostbarhedsliste
fra 1313 (s. 402f.) nævnes otte røde sangerkå
ber, to brune og to blå, otte af baldækin (dvs. af
prægtigt og kostbart stof) og to safrangule, to
røde med stjerner, to med billeder, to af purpur
og to små til drenge; alle tal delelige med to,
svarende til korets todeling. »Ribe Oldemo
der«, domkapitlets gamle privilegiebog, hvori
denne kostbarhedsliste findes, rummer også
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detaillerede anvisninger vedrørende korsan
gertjenesten og er således et vigtigt musikhis torisk dokument.
Kannikernes funktion som kirkesangere blev
efter reformationen overtaget af skoledisciple
ne, der medvirkede ved gudstjenesterne og ved
den daglige morgen- og aftensang. Skoleung
dommens overskydende energi under kirketje
nesten har efterladt sig dybe spor i stoleværket
(s. 446 og fig. 309).
1684 flyttedes aftensangstidspunktet fra
klokken to om eftermiddagen til klokken fem
med det noget usædvanlige formål at sikre ro
og orden i kirken. Baggrunden var følgende:
Det var på denne tid blevet almindeligt, at
fremtrædende borgere skænkede lysearme til
kirken og samtidig indstiftede legater, der be
kostede deres drift. Når lysene i vinterhalvåret
var tændt sidst på eftermiddagen, øvede de en
betydelig tiltrækning på byens indbyggere, og
det blev en yndet adspredelse at spadsere en
aftentur i kirken, inden lysene slukkedes klok
ken seks. I denne forbindelse var det vanskeligt
at undgå ungdommelige elementers kåde og
støjende adfærd, men ved at flytte aftensangen
til klokken fem mente man åbenbart at kunne
lægge en dæmper på løjerne (s. 502).
Beretningen om ripensernes glæde ved at
promenere i kirken efter mørkets frembrud har
en parallel i Johan Monrads erindringer. I hans
barndom, dvs. i 1640’me, blev der tre gange
om ugen spillet på orglet klokken otte om afte
nen, mens byens borgere gik spadseretur under
hvælvingerne (s. 470).
Korsang i kirken kunne også ved særlige lej
ligheder finde sted fra det Elle orgelpulpitur,
der fra 1633 til 1766 sad klinet op på midtski
bets nordvæg, ud for det øsfligste triforium.
Fra 1765 findes en malende beskrivelse af de
fortvivlede forhold der herskede, når der skulle
opføres større musikværker deroppe. Der var
knap nok plads til at organisten kunne fa fornø
dent albuerum på sin orgelbænk, og selv om
sangerne og instrumentaEsteme rykkede tæt
sammen, var en del af dem henvist til at stå
omme bagved på triforiegalleriet, hvor de kom
aldeles ud af takt, fordi de ikke kunne se - og

knap nok høre, hvad der foregik længere frem
me. Dette har ikke været den normale situa
tion, men ved særlige lejligheder har man åben
bart samlet kræfterne om større kantate- og oratorieopførelser.
1766-67 flyttedes orglet fra det trange svaleredepulpitur til en rummelig, præsentabel og
meget iøjnefaldende musiktribune, der strakte
sig som et lektoriegalleri tværs over kirken
mellem skib og kor. Man må fra kirkens side
have lagt megen vægt på de store musikopfø
relser, siden man tillod at tribunen spærrede for
menighedens udsyn til højalteret.
Trods ideEg kritik af dette arrangement skul
le der gå mere end trekvart århundrede, før
orglet blev flyttet og pulpituret nedtaget. Det
skete 1844, og siden da er praktisk talt al guds
tjenestemusik udgået fra vestpulpituret over
indgangsdøren. (Orgelpulpitureme beskrives
s. 478£).
ORGELMUSIKKEN

»Nec utendum est organis« - »orglet (eller org
lerne) må ikke benyttes«, hedder det i de gamle
korstatutters anvisning på, hvorledes musikken
skulle være på en række nærmere angivne fest
dage. Statutterne må ifølge professor Niels
Skyum-Nielsen antages at være nedskrevet i
1200’rnes slutning, og de er således det tidEgste
vidnesbyrd om et orgel i Danmark (s. 470).
Forbudet mod orgelspil på visse festdage er
ikke umiddelbart forståeEgt, men kan skyldes,
at Eturgien på disse dage fra gammel tid har
haft en særEg karakter, som man ikke ønskede
ændret.
Det kan ikke udelukkes, at Ribe med sin beEggenhed, sin status og sine internationale rela
tioner har været den første by i Danmark, hvor
der kunne høres orgelmusik.2
Placeringen af det omtalte orgel kendes ikke,
men praktiske hensyn taler for, at det har stået i
nærheden af sangerne, i eUer ved koret, og da
mest bekvemt på lektoriegaUeriet, en placering
der 1333 er dokumenteret i Lunds domkirke,
og i 1600’rne var almindeEg flere steder i ud
landet, bl.a. i Nordtyskland og England.3
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Fig. 1. Johan Heides orgelfacade fra 1635 indgik 1904-73 i denne monumentale opbygning, der med sin
polykrome bemaling i laserende farver var et af kirkens mest iøjnefaldende inventarstykker (s. 204). Hude fot.
- Between 1904 and 1973 Johan Heide’s organ-case from 1635 was incorporated in this monumental structure which, with
its polychrome paintwork in glazed colours, was one of the most conspicuous furnishings of Ribe Cathedral.
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Domkirken har også haft et middelalderligt
»festorgel«, et instrument der næppe har været
regelmæssigt anvendt ved messerne, men kan
have haft helt andre funktioner (s. 470). Det var
anbragt på et højtsiddende svaleredepulpitur
over »Mariapillen«, hovedskibets vestligste pil
le i nord. Forklaringen på denne placering langt
borte fra kirkens liturgiske centrum må være,
at det var beregnet til at bruges ved særlige
lejligheder, hvor præsteskabet befandt sig i kir
kens skib, f.eks. ved store processioner. Faca
den var dekoreret med våben fra o. 1450, og
det må antages at orglet er anskaffet på denne
tid som en donation fra medlemmer af de re
spektive slægter: Gyldenstjerne, Stangenberg,
Frille, Lange m.fl. Orglet har rimeligvis været i
brug, når der afholdtes årtider, dvs. indstiftede
årlige sjælemesser, i de pågældende familiers
kapeller, (jfr. s. 85-111: Kapellernes og altrenes
historie).
Også i andre nordeuropæiske domkirker har
man kendt til orgler, der var anbragt fjernt fra
centret for kirkens liturgiske handlinger; såle
des i Utrecht, som netop var en af de byer,
Ribe stod i handelsforbindelse med. I Utrechtorganistens regulativ fra 1342 fastsættes det, at
organisten bl.a. skal spille på det på de dage
»quando stationes fiunt« dvs. hvor man drager
i procession fra den ene kirke til den anden, og
hvor det er organistens pligt at spille, mens
processionen skrider frem gennem domkirken:
»organista capituli sancti Martini quamdiu processio nostra transivit ludum fecit in organis«.4
Efter reformationen skete der store ændrin
ger i kirkens dagligliv, også på det musikalske
område. Gudstjenesten i domkirken blev nu
sognemenighedens anliggende. Lektoriet, der
havde stået som en mur mellem præsteskabet
og kirkegængerne, blev nedbrudt, en prægtig
prædikestol blev opsat midt i skibet, og endelig
fik man 1635 et nyt, stort orgel, bygget af Jo
han Heide fra Flensborg (s. 470ff.).
Dette instrument, hvis facade (fig. 1) stadig
er i brug, opsattes til glæde for hele menighe
den på et pulpitur på sideskibets nordvæg, nær
mest koret. Placeringen var ikke blot valgt for
at menigheden kunne glæde sig over det smuk

ke ydre, den havde også den praktiske fordel at
være rimeligt nær ved koret, hvorfra den pro
fessionelle kirkesang stadig udøvedes.
Selv om ingen af Johan Heides orgler findes
bevaret, er det alligevel i nogen grad muligt at
danne sig et indtryk af Ribe-orglets klanglige
beskaffenhed, først og fremmest ud fra vort
kendskab til dets disposition, fortegnelsen over
de forskellige stemmer. Den tidligste disposi
tionsoptegnelse, fra 1710 (s. 472), giver indtryk
af et storladent instrument med en fuldttonende klangopbygning og med et væld af nuancer
og variationsmuligheder. Det er ikke svært at
forestille sig, hvordan det kunne blive en folke
forlystelse at besøge kirken ved aftenstide og
lytte til det magtfulde kor af principaler og
mixturer, fløjter og trompeter. Magen til
klangudfoldelse har Ribes borgere ikke kunnet
opleve andetsteds i byen.
Som tidligere nævnt flyttedes Heides orgel
1766-67 ud på et stort, nyt pulpitur, der ved sin
påfaldende placering mellem skib og kor mar
kerede musikkens væsentlige rolle i kirkens liv.
Da orglet 1844 flyttedes til skibets vestende
(s. 473), skete der en afgørende ændring ved
dets opbygning: Rygpositivet, dvs. den del af
orglet der havde sin plads i pulpiturbrystnin
gen, blev flyttet om bag orgelhuset og indbyg
get i en lukket kasse med døre til regulering af
lydstyrken. Dørene stod i forbindelse med et
trin i spillebordet, og organisten blev nu i stand
til at regulere lydstyrken under spillet, en effekt
der især var yndet i romantikken: »I Pianissimo
og i svagt hendøende Slutningsakkorder ligger
Spiren til Andagt!« hedder det i et orgelbygger
katalog fra denne epoke.5
Et rendyrket romantisk orgel fik man først
1904, da den århusianske orgelbygger Emil
Nielsen byggede et helt nyt instrument bag den
gamle facade (s. 473). Lige som Heides orgel
havde dette til formål at spænde vidt i henseen
de til styrke og klang, men mens renæssancens
og den tidlige baroks orgelbyggere elskede dra
matiske kontraster, f.eks. mellem blide fløjter
og snerrende regaler, tilstræbte den romantiske
orgelbygger en klangfarvemæssig afstemning
af registrene, således at klangene trods deres
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forskellighed kunne føje sig til hinanden i gli
dende, næsten umærkelige overgange.
Af et romantisk domkirkeorgel at være var
1904-orglet dog sørgeligt underdimensioneret,
og domorganist Behrens Claussen, der tiltrådte
embedet 1924, var absolut ikke tilfreds med
det. Han plæderede for en storstilet ombygning
og udvidelse, der kunne sætte orglet i stand til
at »juble med de glade og græde med de sorg
fulde« - i øvrigt et tidstypisk syn på kirkemu
sikkens opgave: der tales ikke om sang og spil
til Herrens pris, men om stimulering af følel
seslivet hos den enkelte andagtsøgende.
Størstedelen af den musik der under indfly
delse af romantikkens æstetiske og teologiske
normer blev spillet og sunget i kirkerne, blev af
senere generationer opfattet som uværdigt føle
ri, og det var netop som en reaktion mod ro
mantikkens kirkemusik at komponisten Tho
mas Laub (1852-1927) arbejdede for indførelsen
af en klassisk kirkestil, inspireret af Palestrinatidens kormusik og reformationstidens salme
sang.
Sideløbende med den Laubske kirkesangsre
form, men stort set uafhængigt af denne, fore
gik inden for den såkaldte »orgelbevægelse« et
beslægtet opgør med den romantiske orgel
bygning. Også her ønskede man en tilbageven
den til tidligere tiders »rene« idealer. Denne
udvikling kan i flere henseender aflæses af dis
positionerne (s. 470-473). Det er ganske tyde
ligt at modens pendul har bevæget sig tilbage
igen: 1973-orglet er nærmere beslægtet med
dispositionsoptegnelsen fra 1710 end med de
mellemliggende fra 1876, 1904 og 1937. Det er
også tydeligt at orgelbevægelsens ideer allerede
satte sig visse spor i 1937-dispositionen, der
herved kom til at repræsentere en interessant
overgangsform mellem romantik og orgelbe
vægelse.
Det var ved dette orgel komponisten Rued
Langgaard (fig. 2) havde sit virke 1940-52.
Langgaard var i stærk opposition til de
Laub’ske ideer, og hans musikalske udtryks
form var dybt forankret i romantikken. Rued
Langgaard står som en af de mest markante og
ejendommelige skikkelser i det 20. århundredes
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Fig. 2. Komponisten Rued Langgaard ved spillebor
det i Ribe domkirke. Langgaard var domorganist i
Ribe 1940-52, og en stor del af hans orgelværker
blev skrevet med udgangspunkt i domorglets klang
muligheder (s. 205). KglBibl. - The composer Rued
Langgaard at the console in Ribe Cathedral. Langgaard
was organist at the cathedral from 1940 to 1952. The
tonal character of the cathedral organ was the point of
departure for a large part of his organ compositions.

danske musikhistorie, og derfor knytter der sig
særlig interesse til det nu forsvundne Nielsen/
Frobenius-orgel fra 1937, til hvilket en stor del
af hans orgelværker blev skrevet.
Et meget påfaldende træk ved den kirkemu
sikalske situation i de seneste år er stilpluralis
men. Der synges og spilles musik fra mange
forskellige tider og lande, og man tilstræber i
stigende grad stiltro fremførelser af de enkelte
kompositioner. Disse tendenser far mange or
ganister til at kræve universalorgler, der tillader
fremførelse af al slags orgelmusik. (Det kan
f.eks. føre til, at man i et og samme orgel kan
finde et »Krumhorn« og et »Cromorne« - dvs.
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den samme stemme i henholdsvis tysk og
fransk variant).
Domkirkens Frobenius-orgel fra 1973 er
endnu ikke et eksempel på denne nye modebøl
ge. Det danner, som orgelbevægelsens ideer
kræver det, en stilistisk enhed, og er opbygget i
overensstemmelse med facadens stil og ud
formning. Imidlertid påtænker man en udvi
delse med et ekstra manualværk, et svelleværk,
der tager særligt sigte på det romantiske orgel
repertoire.
Udover denne projekterede orgeludvidelse
kan man forestille sig at kirken, i Eghed med
domkirkeme i Århus og Haderslev, vil anskaf
fe sig et større eller mindre kororgel til brug
ved koncerter og ved mindre gudstjenester og
kirkeEge handEnger, hvor menigheden samles
i kirkens kor. Hvis det sker, vil man igen have
etableret et Eturgisk centrum i øst, således som
man havde det fra kirkens første tid og frem til
det efter danske forhold usædvanEg sene tids
punkt: 1844.
Som det fremgår af disse sider, er det slet ikke
så lidt, den musikhistorisk interesserede læser
kan uddrage af kirkeværkets inventarbeskrivel
ser, og ønsker man at vide mere, udgør det
omfattende noteapparat et godt udgangspunkt
for videre studier.
Selv om denne artikels forfatter i nogle år har
været leverandør af kirkeværkets orgelhistori
ske stof, og derfor næppe kan betragtes som en
uvildig dommer, vil han aUigevel tiUade sig at
konkludere, at de nyere bind af Danmarks Kir
ker rummer overraskende mange oplysninger
om kirkens musikalske liv.
Tilsvarende konklusioner vil givetvis kunne
drages af personalhistorikere, sproghistorikere,
ikonografer, socialhistorikere etc., og det er
derfor forståeEgt at så mange danske kulturhi
storikere - professioneUe såvel som amatører betragter Danmarks Kirker som et af deres vig
tigste arbejdsredskaber og af og til spørger sig
selv: hvad skuUe vi egentEg stille op, hvis kir
keværket ikke fandtes?
Ole Olesen

HENVISNINGER
1 Sidehenvisninger i teksten refererer til beskrivelsen
af Ribe domkirke, udg. 1979-83 ved Elna Møller og
Ebbe Nyborg (DK. Ribe s. 61-679).
2 I et brev af 6. marts 1259 (DiplDan. 2.rk. l.bd.
nr. 271) anvender kong Kristoffer udtrykket »Orga
na vestra«, men dette må efter sammenhængen tydes
»Eders stemmer« (ifølge venlig meddelelse fra profes
sor Niels Skyum-Nielsen).
3 Peter Williams: A New History of the Organ,
London og Boston 1980, s. 48. Gunnar Wahlström:
Orglarna i Lunds Domkyrka, Lund 1977, s. 6ff,
Dietrich Wölfel: Die wunderbare Welt der Orgeln.
Lübeck als Orgelstadt, Lübeck 1980, s. 48.
4 Maarten Albert Vente: Orgels en Organisten van
de Dom te Utrecht, Utrecht 1975, s. 8.
5 Chr. Winther Orgelbygnings-Anstalt, København:
Katalog juE 1909.

CHURCH MUSIC IN DENMARK

Although Danmarks Kirker is primarily con
cerned with church buildings and church fit
tings, it is also a valuable source of information
on other subjects. By way of iUustration, if we
turn to the volume on Ribe Cathedral a picture
can be gained of church music in Ribe through
the centuries.
Choristers. The choir staUs in Ribe Cathedral
date from the beginning of the sixteenth cen
tury, they are a notable element in the furnish
ings of the cathedral. In these choir staUs, and
their predecessors - of which there is evidence
dating back to the thirteenth century - the can
ons of the Chapter had their permanent seats,
from which they led the sung passages of the
Mass. Detailed instructions survive from the
close of the thirteenth century concerning the
duties of choristers. The Chapter’s inventory
of valuables, 1313, Ests their colourful and
richly ornamented copes. After the Reforma
tion canons were superseded as choristers by
pupils of the cathedral school.
The smaU organ loft from 1633 could be
used for choral singing on special occasions, it
perched against the north waU of the nave,
level with the most easterly triforium. There is
a vivid description, 1765, of the wretched con-
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ditions in which cantatas were performed from
this diminutive gallery. In 1766 the organ was
moved to a spacious, presentable organ loft,
put up across the church between the nave and
choir. Great importance has evidently been at
tached to large-scale musical performances
since the choice fell on this prominent position
which blocked the congregation’s view of the
high altar. The organ loft was taken down in
1844, and since then the organ has been situated
in the west gallery of the nave.
Organ music. In the previously mentioned in
structions for choral duties, organ music is
banned on certain feast-days, herein Res the
earliest record of an organ in Denmark. The
position of this early organ is not known, but
for practical reasons it seems likely to have
stood close to the choristers, possibly on the
rood-loft.
The cathedral also had a medieval »ceremo
nial organ« on the north wall at the west end of
the nave. It might have been used for big pro
cessions, and for some of the soul masses in the
private chantries of the side aisles.
After the Reformation, church services be
came the affair of the parishioners, and the
rood screen was broken up which had pre
viously acted as a barrier between the clergy
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and the congregation. In 1635 a new, large or
gan was built in a gallery on the side aisle’s
north wall nearest the choir (where the choris
ters still had their places). The stoplist of the
organ (recorded 1710) conveys the impression
of a rich and impressive instrument. In the
mid-eighteenth century the organ was played
in the evening three times a week, while the
people of Ribe were strolling round inside the
candle-lit cathedral, enjoying the music.
A comparison between the specifications
listed in 1710, 1876, 1904, 1937, and 1973,
gives a clear idea of how the taste in church
music developed. It is interesting to notice that
the present specification is in many ways re
miniscent of that of the earliest organ from
1710. The 1937 stoplist is particularly interest
ing, because at this instrument the Danish
composer, Rued Langgaard (1893-1952), cre
ated much of his organ music.
These and other perspectives of music hi
story are to be found in the volume on Ribe
Cathedral. And this is but one of the subjects
upon which Danmarks Kirker sheds light. It is
hardly surprising, then, that this big work of
reference should be considered one of the un
contested major works on Danish cultural
history.
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