MARIBO AMTS KIRKER
KUNSTHISTORISK OVERSIGT
OG R E G I S T R E

Den kunsthistoriske oversigt, der er udarbejdet af Aage Roussell og Otto Norn,
for inventarets vedkommende under medvirken af Erik Skov, adskiller sig fra de
hidtil udgivne amtsbinds oversigter derved, at ikke samtlige emner er taget op til behandling, men kun sådanne, til hvilke der knytter sig særlige, for Maribo amt betydningsfulde problemer. For det øvrige stofs vedkommende må henvises til sagregisteret.
Det drejer sig for arkitekturens vedkommende om gotiske tilbygninger, hvælvinger
o. a., for inventaret om altersølv, stager, lysekroner m. m. Afsnittet om Falsterlisten
er udarbejdet af Johan Jørgensen.
Arkitektonisk danner Maribo amts kirker en helhed med tilknytning til såvel sjællandske som slesvigske og nordtyske grupper, og det er en fristende opgave at fortsætte
de af andre forfattere allerede gjorte forsøg på at udrede de kunstneriske og håndværksmæssige forbindelseslinier. Imidlertid er de nordslesvigske kirker endnu ikke gennemarbejdede og de foreliggende tyske Bau- und Kunstdenkmäler savner for landsbykirkernes vedkommende i den grad detailler, at de på dette område ikke er nogen hjælp. Desværre har de politiske forhold medført, at man ikke kan betragte det som tilrådeligt
at søge at gennemføre en studierejse langs Østersøens sydkyst, og nærværende oversigt
lader derfor det dansk-tyske arkitekturproblem ude af betragtning og indskrænker sig
til at henvise til den allerede foreliggende literatur, særlig O. Stiehl: Der Backsteinbau
romanischer Zeit, Leipzig 1898, samme: Backsteinbauten in Norddeutschland und
Dänemark, Stuttgart 1923, Rich. H a u p t : Die Bau- und Kunstdenkmäler in der Provinz
Schleswig-Holstein I—II, Heide 1924—25. Endvidere Danmarks Kirker, Sønderjylland,
Kbh. 1954ff. og hovedværket for den laalandske arkitekturs vedkommende, J. Steenberg:
Studier i dansk og nordtysk Teglstensarkitektur, Kbh. 1935, med de deraf afledede afhandlinger: J. Plesner: Liibeck og Danmark ved Aar 1200 i »Scandia« IX, Lund 1936
og H. Lassen: Das romanische Lübeck, i Acta Archaeologica XIV, Kbh. 1943. Den
kunsthistoriske oversigt kan ikke i hvert enkelt tilfælde henvise til ovennævnte arbejder
eller til G. M. Smidts artikel i Lolland-Falsters historiske Samfunds Aarbog 1927, og
der kan ejheller tages stilling til J. Plesners kritik af Steenbergs arbejde, idet det dog
i almindelighed skal siges, at den på vigtige punkter synes at skyde langt over målet.
I nærværende kortfattede gennemgang af arkitekturen har det ikke været muligt
at tage hver enkelt kirke og dens arkitektoniske placering op til behandling, da dette
ganske ville sprænge oversigtens rammer. De meddelte oplysninger belyst ved enkelte
eksempler må derfor tages som resultatet af forfatterens ret grundige studier, for hvilke
der mere udførligt vil blive redegjort i »Acta Archaeologica«, X X V I , Kbh. 1955.
Sagregisteret er udarbejdet af mag. art. Kirsten Weber-Andersen, og dr. phil. Albert
Fabritius har atter venligst påtaget sig arbejdet med personregisteret.
Når der ved sidehenvisninger er tilføjet en stjerne * betyder det, at der i teksten
findes en afbilding af emnet.
Stilbetegnelsen »romansk« må særlig for teglstenskirkernes vedkommende ikke tages
alt for strængt; »senromansk« ville sikkert have været at foretrække, men grænserne
mod gotik er stærkt flydende, og adskillige kirker kunne under andre forhold med
fuld ret betegnes gotiske. »Romansk« betegner således blot tilhørsforhold til den ældre
gruppe teglstenskirker.

M

aribo amt udgør i gejstlig henseende Laaland-Falsters stift, hvortil også
øerne Bogø og Farø i Præstø amt hører. Bispedømmet er først oprettet
30. december 1803, da det blev udskilt fra Fyns stift som en naturlig udvikling
af, at den verdslige myndighed og amternes gejstlige jurisdiktion allerede 1672
var blevet underlagt den samtidig udnævnte amtmand. Først i 1803 fik amtet
således domkirke, hvortil den tidligere birgittinerkirke i Maribo blev udvalgt.
Foruden birgittinerklosteret (1408) har amtet i middelalderen haft fire klostre,
nemlig franciskanerklostrene i Nysted (1286) og Nykøbing (1419) samt helligåndsklosteret i Nakskov (1470) og benediktinerklosteret, der overtog kirken
i Halsted (o. 1300). Af de anførte stiftelsesår vil det fremgå, at disse klostre
er grundlagt så sent, at de har været uden større indflydelse på amtets kirkelige arkitektur. I Nykøbing har desuden været et senmiddelalderligt helligåndskapel (s. 244) og en gotisk sognekirke (s. 242).
De historiske begivenheder omkring vendertogterne i den ældre Valdemartid
har indirekte gjort sig gældende, for så vidt kirkerne, muligvis på ganske få
undtagelser nær, først er opført efter at landefreden var sikret. At kirkebyerne
almindeligvis ligger trukket noget tilbage fra kysterne, skyldes formentlig
jordbundsforholdene, og øerne adskiller sig i denne henseende forøvrigt ikke
væsentligt fra andre bispedømmer. Større, skønt endnu ret uoverskuelig, har
de indre politiske forholds indflydelse været. Kongen har allerede i Valdemartiden ejet meget jordegods på øerne, og herre eller hertug af Laaland er hyppigt brugt som titel for den vordende konge. Grev Johan den Mildes tid som
panthaver af Laaland og Falster efter Christoffer II's fordrivelse i 1326 var
måske for kort til, at holstensk kultur har kunnet gøre sig gældende i større
udstrækning, men det spores meget tydeligt på kirkeinventaret, at øerne
1535—68 og igen 1588—1631 var enkedronningernes livgeding, og at de derefter til 1653 var underlagt den udvalgte prins Christian og efter hans død
hans enke.
Af de fire middelalderlige kongeborge, Nykøbing, Aalholm, Ravnsborg og
Engelsborg er nu kun Aalholm tilbage, men Nykøbing var, indtil det 1767
blev solgt til nedrivning, det mægtigste. På dette slot kendes renaissancekapellet (s. 251) og det derover liggende reformerte kapel, men at der også i
middelalderen har været kapeller på kongeborgene såvel som på herreborgene,
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er der næppe tvivl om. Fra amtets iøvrigt ikke talstærke herregårde kendes
nu kun et kapel fra 1639 på Orebygaard (s. 946), der skal have afløst et senmiddelalderligt, ligesom Søholts kapel fra 1647 (s. 751) kan føres tilbage til
det middelalderlige S. Jørgens hospital i Bregerup (s. 753).
Af nedlagte sognekirker kendes kun Nykøbing (s. 242), Aageby (s. 387),
Krogsbølle (s. 128) og Skimminge (s. 88). To markeds-kapeller, på Albuen
(s. 314) og ved Saltvig (s. 467) er forlængst forsvundet, det samme gælder et
Olufs-kapel i Halsted sogn (s. 620). Nye kirker er fåtallige; der findes Bandholm, arkitekt H. Sibbern (1873), Gyldenbjerg, arkitekt H. Glahn (1889),
Langø, murermester W. Gluud (1899), Nysted landsogn, arkitekt H. Glahn
(1906), Nøbbet kirke, arkitekterne O. C. A. Nielsen og Lauritz Larsen (1907)
og Gedser filialkirke, arkitekterne P. V. Jensen Klint og C. Andersen (1914).
Desuden er Vigsnæs kirke flyttet, arkitekt O. Petersen (1868), og Dannemare
er genopført efter brand, arkitekt Aa. Mathiesen (1896). I to kirker er af den
middelalderlige bygning kun tårnet bevaret, nemlig i Systofte og Skelby.
Katolske kirker findes i Maribo, arkitekt H. Glahn (1897), Nykøbing, arkitekt C. J. Larsen (1916), og Nakskov, arkitekt H. Glahn (1921). I Nykøbing
desuden en baptistkirke (1914).

FALSTERLISTEN
Ved studiet af de falsterske landsbykirker må den såkaldte Falsterliste i
Kong Valdemars Jordebog uundgåeligt komme i betragtning 1 . Der er vistnok
almindelig enighed om at opfatte listen som en matrikel over øens jorder, men
de oplysninger om ejendomsforholdene, som samtidigt gives, tolkes på to
måder. I den ældre forskning var der enighed om, at listen gjorde rede dels
for kongens, dels for visse stormænds besiddelser, mens der ikke var taget
hensyn til almindelige bønders og kirkens ejendom. Foruden kongen forekommer 74 besiddere, blandt hvilke adskillige dog meget vel kan have været
almindelige bønder — det gælder i hvert fald de 14, der opføres med ½ mrk.
eller mindre 2 . Vanskeligheden ved at forklare denne ufuldstændighed, som
listen fra første færd må have haft, (jfr. overskriften: »Descripcio cuiusdam
partis Falstrie«, beskrivelse af en vis del af Falster), søgte Lauritz Weibull i
sin nytolkning af hele jordebogsspørgsmålet at overvinde ved at antage,
at listen var en fortegnelse over kongens og kun kongens besiddelser på øen,
1
Dette er stærkt understreget af Johan Plesner, som dog behandler spørgsmålet
ret kortfattet Scandia IX, 133 f. — Hvor intet andet nævnes er grundlaget for det
følgende Svend Aakjærs kommenterede udgave af Kong Valdemars Jordebog I—III,
Kbh. 1926—43.
2
Johannes Steenstrup, Studier over Kong Valdemars Jordebog, Kbh. 1874 s. 422 f.
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idet de iøvrigt nævnte personer efter hans mening må opfattes som forpagtere,
der under en eller anden form disponerede over kgl. ejendom 1 . Hvad dateringen
angår synes det ubestrideligt påvist af Kr. Erslev 2 , at Falsterlisten må anses
for yngre end hovedlisten, som selv angiver at være anlagt 1231, dog næppe
mange år, eftersom personer, der nævnes i hovedlisten, synes at kunne genfindes i Falsterlisten.
Weibulls tolkning har ikke vundet almindelig anerkendelse, men er på den
anden side heller ikke blevet gendrevet. Der er derfor i den følgende oversigt 3

taget hensyn til begge anskuelser. Holder man sig til kirkebyerne alene, bliver
resultatet noget anderledes, men i betragtning af, at sognene allerede da synes
at have haft faste grænser, er det formentlig rigtigst at stille tallene op sognevis.
Som allerede påpeget af C. Paludan Muller, fremgår det af listen, at sogne1

L. Weibull, Liber census Daniæ, Kung Valdemars Jordebok, Kbh.-Lund 1916 s. 129 ff.
Erslev i Hist. T. 4. R. V, 87 — jfr. Erik Kroman, Kong Valdemars Jordebog, Kbh.
1936 s. 61, hvor denne opfattelse støttes med filologiske og palæografiske argumenter.
3
Efter Erslev, Valdemarernes Storhedstid, Kbh. 1898, s. 292 ff.
2
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inddelingen i det hele har været den samme i det 13. årh. som nu 1 . Endvidere må det understreges, at opgivelserne for de enkelte sogne giver en målestok for de lokale kræfter, som kan have stået bag en større fælles opgave,
ligesom forholdet mellem den ældre og yngre ansættelse henholdsvis i bol og
mark og øre giver oplysning om de enkelte sognes udvikling i en periode, i
hvilken kirkebyggeriet kan antages at have fundet sted.
Vender man sig dernæst til Falsterlistens oplysninger om ejendomsfordelingen, er det iøjnefaldende, at kongen må have været øens største grundejer,
idet han efter den ældre opfattelse har rådet over godt en fjerdedel af ejendommene og ifølge Weibull endda over halvdelen.
Spørgsmålet bliver da, hvilke konsekvenser dette forhold har haft for kirkebyggeriet. Ud fra de skriftlige kilder alene lader problemet sig næppe løse,
men det synes ubestrideligt, at Falsterlisten giver visse fingerpeg. En sammenligning mellem det højst sparsomme materiale, der står til rådighed til supplering og kontrol af Falsterlisten, tyder på, at man skal være yderst forsigtig
med at slutte fra denne til tidligere eller senere forhold. Når f. ex. Johs. Steenstrup 2 antager, at det omfattende krongods på Falster (og Laaland) er opstået
ved konfiskation i forbindelse med kampene mod Venderne, er dette en mulighed — men heller ikke andet. Og når Weibull anfører, at krongodsets udstrækning er et fingerpeg om, på hvilket grundlag Valdemarernes kongemagt hvilede 3 ,
så kan dertil siges, at det kgl. gods' omfang lige så vel kan være et resultat af
som en forudsætning for denne kongemagt. Det er i hvert fald en kendsgerning,
at kongelisten, som antages at være ældre end hovedstykket, for Falsters
vedkommende kun nævner Nr. og Sdr. Kirkeby samt Farnæs i Gundslev sogn.
Og strengt taget er det først med et brev fra 1209, hvorved Næstved St. Peders
kloster afstår en gård i Riserup til kongen mod at få sine privilegier bekræftet,
at vi har et håndgribeligt vidnesbyrd om den kgl. godssamling på øen 4 . En
meget interessant tilføjelse til hovedstykkets afsnit om Falster oplyser, at
kongen omtrent samtidig med hovedstykkets affattelse gennem et større
mageskifte med Odensebispen havde udvidet sine besiddelser på øen mod at
afstå jord på Fyen. En anden tilføjelse viser, at kongens område samtidigt
har fået en lille forøgelse gennem konfiskation som straf for tingbrud. Også
variationer imellem hovedstykket og Falsterlisten tyder på en vis bevægelighed, i tiden mellem de to fortegnelsers affattelse må der f. eks. i Skelby være
sket en formindskelse af kongens gods. — Endelig kan det tilføjes, at S. Peders
1

Videnskabernes Selsk. Skr. 5. Række, hist. og phil. Afd. 4 B V, 228 jfr. Steenstrup, anf. skr. s. 24 f.
2
anf. skr. s. 425 ff.
3
anf. skr. s. 133.
4
H. J. Helms Næstved S. Peders Kl., Næstved 1940, s. 102 og 458.
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kl., som ved sin oprettelse 1135 modtog 3 bol i Skelby, Vaalse og Gedesby,
uvist når må have overdraget bolet i Gedesby til kongen, der iflg. Falsterlisten
var eneejer her. Muligvis er det gået de to andre bol på samme måde. Under
disse forhold kan den ejendomsfordeling, som Falsterlisten er udtryk for,
næppe antages at have haft gyldighed for hele øen ret meget ud over affattelsestiden. Og uanset om man slutter sig til Weibulls opfattelse af krongodsets
størrelse eller ikke, bliver det således tvivlsomt, om oplysningerne i jordebogen
kan give noget bidrag til belysning af kongemagtens forhold til kirkebyggeriet 1 .
I visse sogne gør sig imidlertid særlige forhold gældende. For det første er
der en gruppe sogne, hvor de kgl. besiddelser kun har været små, eller, iflg.
Weibull, været bortforpagtet. Det er sogne som Kippinge, Stadager 2 , Sdr.
Alslev, Horreby og Falkerslev, hvor man ud fra Falsterlisten vil være tilbøjelig til at se bort fra muligheden af kgl. indflydelse.
En særstilling indtager Gundslev sogn. Her figurerer Farnæs som kongelev
(sagtens p. gr. af overfartsstedet), medens kongens umiddelbare besiddelser
iflg. Falsterlisten er forholdsvis beskedne. Derimod hedder det, at bispen har
»næsten det hele« af selve kirkebyen, hvad enten det nu er som ejendom eller
i forpagtning. Vil man her søge en udensogns bygherre, må Odensebispen
vel komme i første række 3 .
Over for disse sogne står andre, hvor den kongelige indflydelse må have
været meget stor. I Gedesby ejede kongen alt, og her lå en kongsgård, en
sådan lå også i Vaalse, hvor kongen ejede næsten alt. Til disse kan måske føjes
Maglebrænde, Ønslev, Skelby og Karleby, hvor de umiddelbare kongelige besiddelser synes særlig fremtrædende. I disse sogne ville det være naturligt at
tænke sig kgl. indflydelse på kirkebyggeriet, såfremt dette kan tænkes at have
fundet sted på den tid, hvor ejendomsforholdene var som Falsterlisten angiver:
i 12-tallets tredie, fjerde og måske femte årti.
I Jordebogen findes også en særlig Laalandsliste. Det drejer sig vistnok om
et supplement til hovedstykket (hvor øen ikke er nærmere omtalt), hvorfor
det antages, at listen er samtidig med dette. Laalandslisten opregner kongens
besiddelser, men giver ingen oplysning om ejendomsforholdene iøvrigt, og da
de i det foregående gjorte bemærkninger om det falsterske krongods' bevægelighed sandsynligvis også må gælde Laaland, er det klart, at der er en ret stor
usikkerhed forbundet med de slutninger, der kan drages af denne kilde.
1

Dette bekræfter måske Johan Plesners teori (Scandia IX, 133) om, at krongodsets
mange kirker ikke paa nogen måde hører sammen i stil, hvoraf han slutter, at det er
»meningsløst at tilskrive dets høje Herre nogen Interesse for Arkitektur«. Det kan også
nævnes, at en stor del af godset iflg. hovedstykket synes at have været bortforpagtet.
2
Stadager havde i senmiddelalderen muligvis adelig patron, sml. s. 1263.
3
Det er måske ikke noget tilfælde, at kirken i senmiddelalderen var et biskoppeligt patronat sml. s. 1159.
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Bedst belyst er forholdene i Halsted sogn. Det nævnes i kongelevlisten, og
af Laalandslisten synes det at fremgå, at kongen har ejet hele kirkebyen (hvortil vistnok må føjes anden ejendom i sognet iøvrigt) og hertil kommer, at
kongen har siddet inde med patronatsretten før 1177 (sml. s. 593) — antager
man, at kongen har deltaget i kirkebyggeri, må Halsted komme i første række.
I Vestenskov sogn lå det andet af øens to kongelev, Savnsø, ligesom der
forekommer forholdsvis meget kgl. gods.
Andre sogne med større kgl. besiddelser er Kettinge, Toreby og Vigsnæs
samt Engestofte i Musse hrd., Horslunde i nr. hrd. og Stokkemarke i sdr. hrd.,
men om disse såvel som om Sakskøbing og Nysted, hvor der ligeledes nævnes
en del krongods, gælder det, at der intet kan siges om, hvorvidt kongen har
haft disse besiddelser i kortere eller længere tid. Og selv om godset skulle have
været kgl., da kirkebyggeriet fandt sted, må man også tage den overordentlig
nærliggende mulighed i betragtning, at godset — ligesom det var tilfældet på
Falster — i vid udstrækning har været bortforpagtet.
I den ældre middelalder synes de to begreber: patronatsret — ejendomsret
at have været praktisk talt identiske, og selv om patronatsbegrebet senere har
fået en snævrere betydning (»kaldsret« eller bedre »præsentationsret«) er det
ikke usandsynligt, at den ældre opfattelse har holdt sig 1 . Idestrup kirkes overdragelse 1486, hvor den kongelige donator udtrykkeligt forbeholder sig kaldsretten, tyder herpå (s. 1336). På listerne s. 1494 ff. er anført de tilfælde, hvor
kaldsretten i middelalderen er kendt; det vil så godt som altid sige umiddelbart før reformationen. Det er bemærkelsesværdigt, i hvor overvældende grad
kaldsretten er kongelig, og hvis man deraf skulle drage følgeslutningerne patron
— ejer — bygherre, vil kongen komme til at stå som bygherre for en så stor
del af øernes kirker, at det er ud over al rimelighed. Der synes derfor heller
ikke ad denne vej at være nogen mulighed for at komme problemet bygherre
på nærmere hold. Det har været hævdet 2 , at de fri bønder i den ældre middelalder var kirkebyggere og dermed kirkernes patroner; undertiden har der
eksisteret et konpatronat mellem sognemænd og en stormand, ofte kongen.
I højmiddelalderen tiltvang da bisp og domkapitel sig rettighederne, som det
i opløsning værende bondesamfund ikke magtede at forsvare. Hvis dette har
været tilfældet på Laaland-Falster, har kongen dog, inden den katolske kirkes
ophævelse, formået på ny at trænge den højere gejstlighed tilbage.
Som det vil fremgå af den følgende, arkitektoniske undersøgelse af kirkerne
er der intet særpræg over de falsterske sogne, hvor kongen dominerer ejendomsforholdet, og der er derfor intet grundlag for at betragte kongen som
den kirkelige bygherre. Noget anderledes er det på Laaland. I Halsted sogn,
1
2

P. Johs. Jørgensen, Dansk Retshist. s. 191 og 402 f.
Hal Koch, Danmarks Kirke i den begyndende Højmiddelalder II, Kbh. 1936.
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Fig. 1. K o r t over Maribo a m t s kirkebygninger.

hvor hele kirkebyen foruden andet gods tilhørte kongen, er granitkvaderkirken
i en klasse for sig blandt øens kirker, og den antyder med det herskabspulpitur, der formentlig har været i det romanske vesttårn, at den stod i tilhørsforhold til en højtstillet person. Det er da vist ikke for dristigt at betragte
kongen som bygherre. Dog nævnes Tirsted, hvis kirke har bevaret et tårnpulpitur, ikke i Laalandslisten sålidt som den lille Ryde, der har romansk
vesttårn. Blandt de øvrige ovenfor nævnte kirker er Stokkemarke og Horslunde store og smukke bygninger, der meget vel kan have haft kongelig bygDanmarks Kirker, Maribo amt

94

1490

ARKITEKTUR

herre, og Toreby er allerede i sit anlæg den største af alle øens landsbykirker,
hvilket måske ikke udelukkende skyldes, at sognet er det største på øen.
Også Sakskøbing kirke gør sig bemærket, men da byen allerede på jordebogens
tid var købstad, unddrager denne kirke sig sammenligning med landsbykirkerne.
ARKITEKTUR
Materialer. At amtet har haft et sæt af tidlig middelalderlige trækirker må
formodes, men vi savner enhver oplysning derom. De fåtallige kirkebygninger
af natursten, ialt 13, er, som det vil fremgå af de følgende afsnit, at regne for
amtets ældste. Naturstens materialet er granit og kridt samt i enkelte tilfælde importerede sten, i Sdr. Kirkeby (s. 1380) gotlandsk kalksten i en portal
og i skulpturkvadre, og på Søllested granitkvaderkirke et sokkelprofil på apsis
af grå sandsten (s. 407). Graniten har, som overalt i Danmark, været let tilgængelig som vandreblokke i moræneaflejringerne. De kan være brugt i ret
små størrelser ganske som de fandtes, men udsøgt med ganske fladt rundede
forsider (Tingsted, s. 1310) og kun undtagelsesvis med kløvflader, eller de kan
i alt væsentligt være kløvet og henmuret i forbindelse med kvaderagtigt tildannede blokke, særlig ved hjørnerne, og danne murens nederste del, mens
overmuren består af kridt (Nr. Kirkeby, s. 1274). I Erindlev er blandingen
af kamp og kridt gennemført således at sydportalens lodrette fals består af
små granitkvadre, mens buen er af kridt (s. 690). Denne kirke er endvidere
ejendommelig ved at have sokkelsten af granitkvadre med en tovsnoning over
en hulkant; tovsnoningen kendes, i ret grov udførelse, fra døbefontene og i
meget fin form i Hunseby kirke (s. 910), men som sokkelprofil er den en stor
sjældenhed, selv i Jylland. Fuglse kirke har fra begyndelsen været bygget
helt af granit, indvendig af grove, runde kampesten, men udvendigt er stenene
nogenlunde kvaderformede, på hjørnerne og på østgavlen endog smukt forarbejdede (s. 716). Landet kvaderstenskirke har også kvadre mellem murindersidernes rå kampesten (s. 374). Søllested har velformede granitkvadre
med dekorative detailler af kridt og sandsten (s. 407). I Halsted synes begge
mursider at bestå af pæne kvadre (s. 596), mens Ringsebølle udvendig har
omhyggeligt hugne kvadre og indvendig rå kamp. Det samme gælder Hunseby
(s. 906), hvor den rå kamp også ses på gavltrekanternes yderside. Den sengotiske Femø kirke er bygget af kløvet kamp med sparsom anvendelse af
teglsten (s. 883).
Kridt danner største delen af amtets geologiske underbund, men selv om
det flere steder hæver sig op over havets overflade og ved Flintinge på Laaland
og ved Hasselø på Falster når jordskorpen, har det næppe kunnet brydes, og
de fem kirker, der helt eller delvis har anvendt kridt som byggemateriale,
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Hans Stiesdal 1955
Fig. 2. E r i n d l e v . Gotisk dør i n d s a t i r o m a n s k k a m p e s t e n s m u r v æ r k på k o r e t s sydside.

har formentlig hentet det på Stevns Klint. I Erindlev er, som ovenfor omtalt,
kridtet blandet med granit, i Tingsted udgør kampestenene det underordnede
materiale, mens hjørnekvadre og detailler og forøvrigt hele murværkets øvre
del dannes af kridtstenskvadre (s. 1310). Det samme gælder Nr. Kirkeby
(s. 1274) og Torkilstrup (s. 1131). Sdr. Kirkeby er af strandsten og kridtkvadre
(s. 1380). Smukt kridtmurværk findes i Horbelev kirke, hvor det tydeligt
ses, at kvadrene er tildannet med økse (s. 1432). Til en enkelt detaille kan
kridtsten være anvendt i en murstenskirke, som de to små stifterbilleder i
Sdr. Alslev kirkes vestgavl (s. 1396) eller i Lillebrændes vinduesfals (s. 1149).
I Stubbekøbing er teglstenen anvendt til dekorative detailler i murværk,
der består af omhyggeligt øksetildannede kridtstenskvadre, de mindste på
størrelse med en munkesten, de fleste noget større (s. 257). Den i Præstø amt
så hyppigt anvendte teknik i gotiske bygninger med afvekslende skifter af
94*
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kridt og tegl kendes i Maribo amt kun i S. Annæ kapel ved Stubbekøbing
kirke (s. 269).
Munkestenen er byggematerialet i alle amtets købstadskirker, med undtagelse af Stubbekøbing, samt i 84% af landsbykirkerne, og samtlige tårne
og andre tilbygninger er af dette materiale. Formatet er munkestenens sædvanlige, ca. 28 x 13 x 9 cm, med betydelige variationer til begge sider, ofte
indenfor samme bygning. Stenene er af fortræffelig kvalitet i dybrød til sort
farve i reglen med de sortbrændte sten lagt som bindere i murenes ydersider,
mens de lettere brændte er sorteret fra til indermurene. I Maribo klosterkirke
er anvendt gule og flammede sten. En meget dårlig, lys brun sten findes i
Fuglse kirkes renaissancehvælv og enkelte steder i kirkens ydermure. De romanske munkesten ses i en række tilfælde at være riflede; det kan dog undertiden være svært at se, om riflingen er oprindelig eller skyldes senere afhugning
af hvidtekalk. På Sakskøbing kirke er riflingen meget grov og utvivlsomt udført efter brændingen, mens den andre steder kan være overordentlig fin,
enkelt eller lagt som sildeben (Musse, fig. s. 1056), undertiden i to rækker
sildeben på hver sten og udført før brændingen (smukkest i Skovlænge, s. 420).
I Nordlunde ses sildebensrifling under glasur (s. 563). Før eller efter brændingen kan stenene være forsynet med indridsede figurer eller skrifttegn, særlig
i Dannemare (s. 332), hvorfra der også findes en sten med tallet 1214, men i
arabiske cifre og derfor ikke et samtidigt årstal. I Skovlænge er i en binder
før brændingen skåret et kryds med midtrille i relief (s. 418) og i Karleby
en barnetegning af en mand (s. 1405). Teglværksstempler kendes fra S. Annæ
kapel i Stubbekøbing (s. 262) bestående af KH i en cirkel; endvidere indtrykkede ringe i Kappel kirke (s. 308). Til detailler (s. nedenfor), sokkelprofiler,
kapitæler, friser o. s. v. er der fremstillet mange formsten, i enkelte tilfælde,
Sakskøbing og Nysted, med sort glasur.
Der rejser sig da det spørgsmål, om de laaland-falsterske bygmestre selv
har formet og brændt deres ornamentsten, eller om de har indkøbt det færdige
produkt, og om det samme kan gælde de almindelige munkesten. Det er straks
påfaldende, at man, så vidt jeg ved, på Laaland, hvor middelalderlige teglstensbygninger ligger tættere end noget andet sted i Danmark, aldrig har påtruffet ruiner af middelalderlige teglovne, som f. eks. på Sjælland er så almindelige. Kun fra Fæmø kendes en ovn, hvorfra o. 1500 kirken er blevet forsynet
med teglsten, som dog er af meget ringe kvalitet (s. 884). Mens en ruin i Lillebrænde på Falster vist snarest er en kalkovn — hvis det overhovedet er en
ovn — synes et anlæg i Vaalse sogn på Nordfalster virkelig at være en teglovn
af den sædvanlige middelalderlige type, men om den har arbejdet for selve
kirken eller for tårnet eller for helt andre bygninger, vides ikke. En import
til Laaland fra Vordingborg—Næstved egnen på skibskøl har ingenlunde været
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uoverkommelig, og på samme måde kan sten være bragt op fra teglværkerne
ved slesvigske eller nordalbingske fjorde, idet munkestenene i hele det nordtyske område i kvalitet og format nøje svarer til de på Laaland — og det øvrige
Danmark — anvendte. At større teglværker i middelalderen har arbejdet med
export for øje ses f. eks. af S. Petri i Lybæks kendte mærkestempel, SP i en
nøgle, der særlig på tagsten træffes overalt i Norden, ikke mindst i Stockholm 1 .
Også andre byggematerialer vides at være transporteret over lange strækninger,
f. eks. kalk fra Gotland og frem for alt den rhinske tuf, der nåede langt op i
Jylland allerede i 1100'rne. Fra tiden efter reformationen vides nordtyske formsten af tegl at være anvendt på Astrup kirke nord for Hobro, og på den 1588
i det nordligste Jylland opførte Voergaard er i rigt mål anvendt indførte prydtegl. Der er da intet til hinder for, at det samme kan have fundet sted på
Laaland i den ældre middelalder.
Om de øvrige i murerarbejdet anvendte materialer, tagsten — munketegl,
bæverhaler, vingetegl — og gulvfliser er intet særligt at bemærke; de fra
Sjælland kendte, ornamenterede gulvfliser er ikke fundet i Maribo amt. Mørtlen
synes at være den i middelalderlige bygninger almindeligt anvendte.
Murerteknik. I teknisk henseende skiller amtets kirker sig ikke ud fra de
andet steds anvendte metoder. Der er overalt lagt en syld af kampesten, ved
de romanske bygningsdele med en nogenlunde plan overflade, der ikke skulle
være synlig over jordlinien, men som nu mange steder ses, fordi jordoverfladen
er gravet eller skyllet bort. Gotiske bygninger har syld af meget svær kamp,
der ofte når højt op i murværket. Funderingen synes gennemgående at være
god og stabil, dog må enkelte omsætninger af gavle (Nr. Kirkeby, s. 1275)
eller endnu meget skrøbelige gavle (Stadager, s. 1264) antages at skyldes
mangelfuld fundering. Murenes konstruktion lader sig jo kun bedømme, hvor
der er foretaget gennembrydninger. Det kan derfor kun med forbehold siges,
at mens naturstensmurværket efter almindelig skik er kassemur med en kærne
af rå sten henlagt i rigelig mørtel, har teglstensmurene såvel kassemur som
fuld mur (Ryde, s. 394). I kvaderstensmurværket er lejefugerne gennemført
med de færrest mulige spring, selv i kampestensmurværk af runde sten er
skiftegang søgt gennemført (Horbelev, s. 1432). I teglstensmurværk kan være
indlagt flækkeskifter til opretning af skiftegangen. løvrigt er teglstenene henmuret i mere eller mindre regelmæssigt munkeskifte, kun i Nordlunde (s. 563)
og Tillese apsis (s. 340) samt i den gotiske Maribo kirkes vestdel (s. 36, 38)
er anvendt polsk skifte. Blændingsbund og større eller mindre dele af gavle
kan være muret som stående siksak; i Karleby er dele af skibets langmure
opført på denne måde (s. 1405). I romansk murværk er det vistnok ikke usæd1

A . R o l a n d : Äldre taktegel, Helsingborg 1912, s. 18 f.
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vanligt, at der i murkærnen, særlig over korbuen, er indlagt en egebjælke som
armering (se Hunseby, s. 910), og i Tingsted er dette også gennemført i begge
sider af gavltrekanterne (s. 1311), hvor der fra svære, vandrette bjælker som
grundlinier er rejst slanke stivere, på den ene side af muren parallelt med taglinierne, på den anden side vinkelret på disse og således tilsammen dannende
en krydsarmering. Når det hyppigt ses, at gavltrekanterne først har været
muret efter at tagværkerne er rejst og således, at gavlspærfaget ligesom har
dannet et dybt aftryk i murværket, skyldes det sikkert ikke blot den almindelige gang i arbejdet, men også ønsket om at benytte tømmerkonstruktionen
til afstivning af murværket. Den omtalte armeringsbjælke over korbuen har
sikkert haft til opgave at modvirke sætninger. Når afbindingen efter måneder var afsluttet, kunne den, som det ofte skete, uden skade rådne væk.
Formodentlig er byggegrunden for kor og skib afsat på een gang, selv om
alle murene ikke på samme tid er ført helt op til gesimsen; visse uregelmæssigheder forstås bedst, dersom man går ud fra, at den ene mur er rejst, før man
har taget fat på den næste. Sikkert er det, at man meget almindeligt har færdiggjort koret lige til gavltoppene med stående fortanding sat af til skibets
mure enten helt inde ved kormurene eller man har muret det nederste af
skibets østgavl med i første omgang og har sat fortandingen, hvor skibets
langmure skulle støde til gavlen. Sådanne fortandinger er konstateret ved 26
af de ialt 80 teglstenskirker. Det er ejendommeligt, at fugningen på korets
vestgavl på disse kirker i næsten alle tilfælde er stærkt forvitret og viser, at
der er gået en årrække, før skibet kom under tag. Ofte er fugerne mere forvitrede her end på kirkens ydermure, hvilket antagelig skyldes, at man har
anvendt en bedre mørtel til de egentlige ydersider. Stående fortanding til et
aldrig opført tårn ses på Nebbelunde kirkes vestgavl (s. 774).
Fugningen er den sædvanlige middelalderlige. På ujævn kampestensmur er
med fed mørtel foretaget en udglatning hvori der med kanten af skeen er
ridset flygtige kvaderfuger; i synligt romansk teglstensmurværk er fugerne
næsten glittede som rygfuger, undertiden som vandfaldsfuger, på gavltrekanternes inderside er fugemørtlen flygtigt tværet ud over stenene. I gotisk murværk er fugerne rillede.
Udvendige murflader har fra begyndelsen stået som blank mur og adskillige
kirker står endnu sådan. Bag tilbygninger, hvor den romanske mur står ukalket, ses hyppigt, at detailler har været kalket hvide, f. eks. savskifter eller
kanterne på blændingskors. I Torebys vestgavl er et almindeligt skifte kalket
således, at det gør indtryk af at bestå af afvekslende hvide og mørke bindere
(s. 1004). Felterne i buefriser og tandsnit er oftest pudsede og kalkede. Det
er vistnok kun få ydermure, der ikke en overgang har været kalkede. I flere
tilfælde er konstateret et mørkerødt kalklag under mange senere overkalk-
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ninger; den nu hyppigt brugte lyserøde kalkning med hvide detailler er karakteristisk for amtet. De indvendige murflader ses mange steder at have stået
blanke fra første færd, således at kun undersiden af vinduesbuerne har været
pudsede. Ret tidligt har imidlertid været påført en fed, glat puds til kalkmalerier eller der har været kalket direkte på muren. En grov, ujævn puds
synes at tilhøre gotisk tid. Den kan, særlig ved vinduerne, dække over en rød
bemalning med hvide fuger, som måske er oprindelig (Herredskirke, s. 576
og flere kirker), men som også var i brug i høj gotisk tid (Nysted s. 173).
Tømrerarbejdet er beskrevet nedenfor under omtalen af lofter og tagværker,
de tømrede klokkestabler og deres tilhørsforhold til kirkerne i et særligt afsnit.
METROLOGI
Det temmelig store opmålingsmateriale, der i alt væsentligt er udført indenfor en kort årrække og efter ensartede metoder, skulle give gode muligheder
for en metrologisk undersøgelse, idet opmålingerne selvsagt er udført uden
henblik på den eventuelle måleenhed. Det er dog også i den henseende en
beklagelig mangel, at der ikke foreligger et større materiale af fagadetegninger,
således at eftermålingerne fortrinsvis har været indskrænket til planerne. Heraf
er en del så skæve, at sikre resultater ikke kan opnås. Andre fejlkilder af betydning er, at man ved bygningens opførelse ikke har formået, og måske i
mange tilfælde knap nok har interesseret sig for at afsætte de ideelle mål i
marken, endvidere er opmålingen af bygningen behæftet med fejl, som yderligere forøges ved tuschoptrækningen af tegningerne, og endelig indløber fejl
ved eftermålingen på tegningerne. Man kunne ved de laaland-falsterske kirker
forvente at finde følgende måleenheder bragt i anvendelse: en lybsk fod på
28,807 cm, en romerfod på 29,50 cm eller en sjællandsk fod på 31,383 cm samt
enkelte variationer, der knyttes til Hamborg, Sønderjylland m. m. Imidlertid
må man ikke stille for store forventninger til nøjagtigheden af den middelalderlige bygmesters måleredskab, det har sikkert, når han ikke ligefrem anvendte en del af sit eget legeme, simpelthen været en stok med nogle groft
indskårne mærker, og variationerne fra den ene stok til den anden har sikkert
været betydelige. Som det vil ses af nedenstående liste, danner måleenhederne
da heller ikke skarpt adskilte grupper, men glider tilsyneladende jævnt over
i hinanden, og det lader sig ikke gøre alene ad den vej at opdele kirkerne i
bestemte arkitekturgrupper.
På hosfølgende liste er måleenhedens sandsynlige længde i cm angivet sammen med kirkens hovedmål i den beregnede fod, der er bestemt som den værdi,
der passer bedst med flest muligt af kirkens mål med særlig hensyntagen til
de mål, der står i bestemt forhold til hverandre. Undertiden lader dette sig
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Fig. 3. Maglebrænde. P l a n m e d i n d t e g n e d e sigtelinier fra dørene over k o r b u e n til østgavlen.

gøre med ret stor sikkerhed, men i adskillige tilfælde lader flere værdier sig
indpasse med lige god ret, og endelig kan kirkens skævheder være så store,
at en eftermåling er uden mening. I listen er målene angivet med en halv fods
nøjagtighed. Det er umiddelbart indlysende, at indvendige og udvendige længders forhold til hinanden er betinget af murtykkelserne, der langtfra altid er
afsat i hele fod. Irrationelle talstørrelser behøver derfor ikke at skyldes skødesløs afsætning i marken fra bygmesterens side. De må utvivlsomt ofte føres
tilbage til arkitektens tegnebrædt, hvor planerne kan være optegnet efter
systemer, der lader diagonaler eller andre ikke umiddelbart kendelige strækninger være bestemmende.

Fig. 4. B r a r u p . P l a n , h v o r skibets u d v e n d i g e længde er lig dets i n d v e n d i g e d i a g o n a l .

KUNSTHISTORISK

OVERSIGT

1501

Fig. 5. V a a b e n s t e d . P l a n m e d i n d t e g n e t k v a d r a t n e t .

Ved eftermålingerne mener jeg at have gjort den iagttagelse, at man primært har udstukket de opgivne mål ved skibets østgavl og på kirkens nordside, hvor derfor den største nøjagtighed findes. Ydermålene synes i reglen at
være ren murlinie, altså uden hensyntagen til sokler og lisener. På en teglstens-

Fig. 6. Skovlænge. P l a n m e d i n d t e g n e d e ligebenede t r e k a n t e r , hvis b e n l æ n g d e er lig
skibets u d v e n d i g e bredde.

bygning er alle højdemål betinget af skiftehøjden og dermed af den forhåndenværende stens og fugens tykkelse. Der vil derfor kun være tale om en tilnærmelse til de opgivne mål, men man kan, som det vil fremgå af det følgende,
kun undre sig over, at variationerne ikke er større.
På listerne er kirkerne så vidt muligt samlet i grupper betinget af deres arkitektur, og det fremgår derfor ikke umiddelbart, hvilke kirker der er opført
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efter samme måleenhed. For naturstenskirkernes vedkommende ses, at måleenheden varierer ret jævnt mellem 29,60 og 31,50 cm med de tre mindste liggende tæt sammen. Den ene af disse indgår i den typologisk største gruppe,
der i plan er bygget over tre kvadrater og har apsis og kort kor. Den mindste
måleenhed, 29,60 cm, indgår i Halsted kirke, der vistnok har haft en samlet
ydre længde på 100 fod. Denne kirkes arkitektur kan måske skyldes en indkaldt
bygmester, og det samme kan være tilfældet med Søllested, der ligeledes er
bygget i romerfod, men sikkert ikke med den tredie romerfodskirke, Erindlev,
der netop gør et meget landligt indtryk, men hvor planens store skævheder
gør konstateringen af måleenheden usikker. I de øvrige naturstenskirker ligger
måleenheden omkring den sjællandske fods 31,38 cm, hvilket vistnok tør tages
som en tilkendegivelse af, at deres bygmestre har været danske. Fuglse kirke
er ombygget i sen tid og kan ikke inddrages i undersøgelsen; dens målenhed
synes at være 32,52 cm, hvilket er den længste fod, der er konstateret.
Stubbekøbing, der med sin bevidste blanding af kridt og tegl materialemæssigt står i en klasse for sig, skiller sig også arkitektonisk ud fra landsdelens
øvrige kirker og er samhørende med den midtsjællandske teglstensarkitektur.
Kirkens oprindelige korbygning er nedrevet, men det er næppe for dristigt
at regne med, at koret har været omtrent kvadratisk i samme bredde som
midtskibet og således svarende til det nuværende kors vestre fag. Endvidere
tør man regne med, at kirken har haft apsis. Målt med en lidt kort romerfod
på 29,1 cm dannes midtskibet indvendig af tre kvadrater med sidelængde
20 fod, hele kirkens udvendige bredde er 45 fod og hele længden, incl. apsis,
90 fod. Dette er i god overensstemmelse med, at f. eks. Sorø kirke er afsat i
romerfod (D. K. V, Sorø Amt, s. 1203). Enkelte teglstenskirkers måleenheder
angives i de efterfølgende beskrivelser og tegninger.
PLANUDFORMNING
Naturstenskirkerne anses uvilkårligt for at danne en ældste gruppe blandt
amtets kirker, og selv om det ingenlunde er givet, at dette kan godtages, og
at een af de 13, Femø (s. 883) givet er sengotisk og en anden, Fuglse (s. 715)
antagelig er helt ombygget i sen tid, er der stort set intet der taler imod, at
de øvrige kirker i gruppen er ældre end teglstenskirkerne (se dateringer ndf.).
Af de romanske har fem apsis mens fire kan have haft det (Halsted, Ringsebølle, Erindlev, Torkilstrup), idet de i gotisk tid har fået koret udvidet mod
øst, hvad der ellers kun kendes i amtet ved Sandby teglstenskirke (s. 481),
hvor det netop er en romansk apsis, der er udvidet, og på Stokkemarke (s. 449)
hvor en tresidet gotisk apsis står op mod en romansk gavl. Landet og Hunseby
granitkvaderkirker har lige østgavl, og selvom begge gavle savner romanske
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detailler og der ved Hunseby er visse uklarheder (s. 906), taler de ret langstrakte korbygninger imod, at der nogensinde skulle have hørt apsider til.
Bortset fra disse to kirker har alle naturstenskirkerne meget korte kor, i intet
tilfælde danner rummet et kvadrat, og forholdet mellem længde og bredde
når helt ned til ca. 3:5. At Søllested helt mangler selvstændig korbygning
(s. 406), men synes at have apsis direkte på skibets gavl, bør rettelig betegnes,
som at kor og skib går i eet og sikkert har haft en indvendig adskillelse. Dette
oldkirkelige træk er ikke helt ukendt i Norden; det har længe været herskende
hos friserne og findes i Nørrejylland i Bjergby og Vester Vandet (D. K. Tisted
Amt, s. 269, 992) samt i Bur i Ringkøbing Amt. Som eksempler fra Tyskland
kan nævnes Düsedau/Osterburg og Katarinakapelle/Meschede in den Marken 1 .
Sædvanligt anses romanske kirker bygget af blandede, delvis ubehandlede
materialer for at være ældre end regulære kvaderbygninger. Dette kan dog
ikke umiddelbart godtages for Maribo amt. De tre af dem, Erindlev, Nr.
Kirkeby og Tingsted (s. 689, 1274, 1309) er så skæve i planerne, at bestemt
forhold mellem længder og bredder ikke lader sig fastslå med sikkerhed. Derimod ser vi her en regel iagttaget, som synes at være anvendt ved et meget
stort flertal af Danmarks romanske kirker af natursten eller teglsten og som
er forklaret ved fig. 3, nemlig at sigtelinierne fra dørenes østkanter over korbuevangerne skærer hinanden i kirkens østvæg. I et antal tilfælde ligger skæringslinien dog ved alterbordets forkant. Reglen synes at have så megen gyldighed, at den kan tages i betragtning ved undersøgelse af, hvorvidt en korbueåbning er udvidet, eller om det kun er selve buen, der er omformet.
Den fjerde kirke af kamp og kridt, Torkilstrup (s. 1130), er mere regelmæssig
og synes at være udstukket over tre kvadrater med sidelinie 20 fod. Indbefattet den formodede apsis bliver hele kirkens udvendige længde 64 fod.
De to falsterske kirker, Horbelev (s. 1431) og Sdr. Kirkeby (s. 1379), hvor
kridtstenskvadre synes at være det dominerende materiale, stemmer så nøje
overens i planerne, at enhver tvivl om, at de er udstukket efter samme tegning må bortfalde. Det skal dog straks bemærkes, at dette ikke er ensbetydende
med, at det er den samme bygmester, der har været virksom begge steder.
Planerne, særlig Horbelevs, er så nøjagtigt afsat, at der med fordel kan foretages eftermålinger på dem. Skibets indre ses dannet af to kvadrater, mens
et tilstødende kvadrat af samme størrelse omslutter koret. Hele kirkens udvendige længde er 75 fod. Dette er ens for Horbelev og Sdr. Kirkeby, omend
den førstnævnte er afsat efter en fod på 31,1 cm, mens den sidstes fod måler
30,0 cm. I Horbelev, hvor apsidens udvendige radius ligesom korbuens bredde
måler 10 fod, er korets murhøjde over sokkellinien 16 og skibets 18 fod, og
tilsvarende rene mål genfindes i apsidens opbygning, alt i en fodlængde på
1

R. H a u p t V, s. 149, VI, s. 164.
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Fig. 7. H o l e b y . P l a n med i n d t e g n e t ligebenet t r e k a n t .

31,1 cm, hvilket er meget nær den sjællandske fod. Tagvinklen har oprindelig
været ca. 45°. Desværre forhindrer de fuldstændige skalmuringer af Sdr.
Kirkeby en fortsat sammenligning af de to kirkers arkitektur, hvilket er så
meget mere beklageligt, som Sdr. Kirkeby med sine fine relieffer og søjle-

Fig. 8. R y d e . P l a n m e d i n d t e g n e d e ligesidede t r e k a n t e r .

portalen af gotlandsk kalksten i kunstnerisk kvalitet hæver denne kirke op
i en meget høj klasse. Den omstændighed, at portalen er flyttet og muligvis
gjort lidt smallere, vanskeliggør et studium af den ved portalens udhugning
anvendte måleenhed. Muligvis er det den gotlandske fod på 27,68 cm, hvorefter søjlerne er 6½ fod, portalens højde 9 fod, og åbningens største og mindste bredde 6 og 4 fod; i så fald er portalen hugget færdig på et gotlandsk værk-
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sted, hvad kapitælerne med det lille ornament i alle tilfælde må være; men
også den i kirken iøvrigt anvendte fod på 30,0 cm er mulig, hvorefter søjlerne
er 6 fod høje og åbningen 8 fod, og i så fald kan portalen godt være importeret
færdig fra Gotland, men er tilpasset her. Samme plantype tilhører Torkilstrup,
Erindlev, Tingsted og Nr. Kirkeby, omend de med deres skævheder og Nr.
Kirkeby med sit urimeligt lange skib virker som landlige efterligninger.
Det virker overraskende på Vest- og Midtlaaland at træffe fem kirker opført
af granitkvadre, en teknik, som ellers ikke kendes øst for Storebælt, men vel
på Langeland og Vestfyn, der danner forbindelse med det store jyske granitkvaderområde. I sammenligning med de jyske kirker er de laalandske granitkirker dog beskedne i deres arkitektoniske udstyr og synes at stå de langelandske nærmest. Den lille Ringsebølle (s. 650) har skibets indre udstukket
over to kvadrater. Den har antagelig haft apsis, der sammen med koret har
dannet et tredie kvadrat ganske som i Horbelev. I så fald har kirkens indre
længde været 60 fod/30,35 cm. Skibets højde er fra sokkel til gesims 14 fod.
I Søllested danner langhusets ydre konturer to kvadrater med sidelinie 28
fod/29,63 cm. Kirken har foruden sidedørene haft en vestportal. I apsidens
opbygning, hvor måleenheden genfindes, synes forholdet mellem højde og
bredde at følge det gyldne snit (se nedenfor), der ikke hører til den højromanske
arkitekturs hjælpemidler og som sammen med andre omstændigheder taler
for en ret sen datering. Den oprindelige tagvinkel er lidt stejlere end 45°.
I de to apsisløse granitkirker, Landet (s. 372) og Hunseby (s. 905) danner
skibets ydre to kvadrater med sidelinie 30 fod på henholdsvis 30,6 og 31,38 cm.
Korbuerne har som så ofte en bredde på 1 / 3 af triumfgavlens. Den fornemste
blandt granitkirkerne er Halsted (s. 593), der har haft apsis og vistnok bredt
vesttårn og dermed haft en samlet længde på 100 fod/29,6 cm, hvoraf apsis
og kor kun har udgjort 25 fod. Det brede vesttårn må antages at have rummet
et herskabspulpitur i god overensstemmelse med, at kongen i 1177 havde
kaldsret til kirken og ejede hele byen. Med det brede vesttårn, der måske har
været ført op som tvillingtårn, har kirken svaret til Kirke-Saaby på Sjælland
(DK III, Kbh. A m t s. 852) 1 .
Teglstenskirkerne kan efter deres planudformning for det første deles i romanske og gotiske og de naturligt forekommende mellemformer. Dernæst kan
de romanske deles efter deres hovedformer, om de er store eller små, om de
har apsis, om skibet er langt og smalt eller kort og bredt. Endvidere kan man
ved at sammenligne de enkelte monumenters detailler opstille visse grupper,
men disse metoder har den fejl, at det ikke er sikkert, at man derved når
1

C. G. Schultz: Bidrag til de danske Tvillingtaarnes Udviklingshistorie, i Fra Kbh.
Amt 1935, s. 119.
Danmarks Kirker, Maribo amt
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frem til de virkelige mesterfællesskaber og udviklingslinier. For en arkitekt
må planen til enhver tid være det primære, det, han først sætter op på sit
tegnebrædt og som er betinget af den stillede opgave og bygherrens krav til
størrelse og rigdom i udformningen. Det har jo ikke været sådan, at een arkitekt var specialist i små, korte kirker mens en anden kun byggede apsiskirker. Ved en gennemgang af de romanske kirkers planer skimtes imidlertid
en række regler, af hvilke nogle måske er opstået tilfældigt og må lades ude
af betragtning, mens andre som fællesgods har været anvendt af alle tidens
arkitekter i større eller mindre udstrækning, men hvoraf den enkelte arkitekt
kan have haft særlig forkærlighed for det ene eller det andet system og derved
uvilkårlig har givet sine bygninger et særpræg. Naturligvis forudsat, at der
virkelig, som det i det følgende vil blive vist, til de fleste af kirkerne har foreligget en tegning og at den ikke af sin bygmester er opført efter linier kradset
med hælen i jorden og iøvrigt efter øjemål.
Af de romanske teglstenskirkers planer har 67 stykker kunnet inddrages i
den metrologiske undersøgelse. I disses planer iagttages en række regler.
1) Skibets udvendige længde er lig dets indvendige diagonal. Denne, der synes
at være den mest brugte af alle regler, er målt på 45 planer af de 67 romanske
teglstenskirker. Reglen kendes også fra de gotiske kirker, men ikke fra de
romanske naturstenskirker (fig. 4).
2) Skibets plan har »det gyldne snits« forhold, hyppigst indvendig. Det gyldne
snit (den mindste længde forholder sig til den største som den største til summen af de to) er ikke konstateret i naturstenskirkernes planer, men i 19 af
67 romanske teglstenskirkers plan, hovedsagelig, men ikke altid, i de planer,
der følger regel 1. I de gotiske planer ses det ikke. Under omtalen af kirkernes
facader (se i det følg.) vil snittets betydning blive nærmere omtalt.
3) Planen er konstrueret over et system af kvadrater, i reglen tre. Af de 67
planer lader systemet sig indlægge i de 43 (fig. 5). Systemet er som foran omtalt velkendt fra amtets naturstenskirker og det findes også i de gotiske teglstenskirker som overhovedet i middelalderlig arkitektur, hvilket jo forlængst
er erkendt, også for facadernes vedkommende (»ad qvadratum«).
4) Planen er konstrueret over en ligebenet trekant, hvis benlængde er lig skibets
udvendige bredde. Som det ses af fig. 6 kan benlængden svinges ud og fiksere
korets hjørner, enten inderhjørnet eller yderhjørnet eller inderflugtens skæring
med yderflugten. Variationen er så hyppig, at dette næppe lader sig afvise som
tilfældigheder. På fire planer (fig 8) er den indskrevne trekant ligesidet, finest
i Ryde (og Olstrup) hvor de to trekanter, siksak-linien danner, er kongruente,
men hvor det er skibets yderkontur, der er omskrevet trekanten, der derfor ikke
kan have sidelinien af samme længde som skibets bredde. Af 67 kirker lader trekantsystemet sig indlægge i 36, i 24 af dem er desuden påvist kvadratsystemet.
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5) Skibets udvendige længde angiver benlængden i en ligebenet trekant, der har
toppunkt i skibets yderflugt og fodpunkter i henholdsvis skibets og korets modstående hjørner. Korhjørnet synes efter denne metode at være fikseret på fire
forskellige måder (fig. 7). 27 kirkeplaner af de 67 synes at vise denne metode,
der dog måske i højere grad end de øvrige her nævnte har tilfældighedens skær.
Det vil af efterfølgende liste fremgå, at mens næsten alle naturstenskirkernes
planer er konstrueret over et system af kvadrater, er dette til gengæld den
eneste hjælpekonstruktion, det er lykkedes at konstatere ved disse kirker. Anderledes er det, så snart vi når teglstenskirkerne. Her optræder de foran omtalte, forskellige konstruktionsmetoder i stort tal, hyppigt flere, i visse tilfælde alle, på samme kirke. Utvivlsomt skyldes det undertiden tilfældigheder,
når f. eks. »det gyldne snit« lader sig konstatere i en plan, men hyppigheden
af hvert enkelt system er dog så stor, at de som helhed ikke lader sig afvise
på det grundlag. Med skyldig hensyntagen til kirkernes øvrige, fremtrædende
stiltræk er i de efterfølgende opstillinger forsøgt en gruppering efter de fingerpeg, systemerne giver. Det forekommer mig, at metoden viser sig at være
ikke helt uanvendelig, omend visse placeringer sikkert kan diskuteres, og flere
af grupperne muligvis kan opdeles i undergrupper.
Når der ovenfor nævnes fremtrædende stiltræk, tænkes ikke på teglstenskirkernes overmåde rige anvendelse af formsten ved portaler og gesimser.
Som det senere skal blive berørt i afsnittet om detailler, må det her straks
fastslås, at jeg ikke betragter ornamenterne som stildannende i snævrere forstand, men tror, at de er indkøbt til de enkelte bygninger nogenlunde tilfældigt, så at sige »efter katalog«. Vi får dermed forklaringen på, at forskelligartede detailler ikke blot optræder inden for samme gruppe, men i mange tilfælde på samme kirke. På samme måde er der ingen kirke inden for en gruppe,
der bærer alle gruppemedlemmernes ejendommeligheder; det er fællespræget,
der holder dem sammen.
Det her behandlede materiales store omfang tillader ikke en argumentation
for hver enkelt kirkes placering i grupperingen. Kun enkelte hovedtræk og
karakteristiske eksempler kan nævnes.
Ejendommeligt nok må to tilsyneladende så forskellige kirker som Ryde
(s. 391) og Olstrup (s. 703) stamme fra samme tegnebrædt og måske også
være opført af samme mester. For dette sidste taler overensstemmelsen i den
anvendte fod, 29,5 cm, der også er længde på begge kirkers munkesten, men
på den anden side er en vigtig konstruktionsdetaille forskellig, idet Ryde er
opført med fuld mur og Olstrup med kassemur. Det må dog bemærkes, at
konstateringen af den fulde mur i Ryde kun er sket i vestgavlen, der skulle
bære tårn. Rlandt ting, der viser arkitektfællesskabet, kan nævnes: Begge kirkers plan er konstrueret over en ligesidet trekant, der er indskrevet i skibet,
95*
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En stjerne * ved fodlængden betegner, at den er bestemt med ret stor
rom. = romansk, got. = gotisk, gla. = gotlandsk,

KUNSTHISTORISK

OVERSIGT

PLANUDFORMNINGENS SYSTEM OG D Ø B E F O N T E N E S T Y P E
sikkerhed, ? angiver, at rigtigheden er tvivlsom. Målene giver længde X bredde,
gr. = granit, sk. st. = skånsk sandsten, sf. t. = sydfynsk type.
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men som ligeledes lader sig lægge ud over koret med grundlinien i skibets murflugt (fig. 8). I deres opbygning er begge kirker meget barske og næsten blottede for detailler, de har således ikke lisener på hjørnerne. Portalerne har
simple, retkantede false og sidder i kun svagt markerede murfremspring afsluttet med skråkant. Døråbningerne har indvendig spærstik eller fladbue.
I Ryde kirke er koret dækket af en samtidig tøndehvælving, i Olstrup af et
kuplet krydshvælv, der antages at være oprindeligt. Når Godsted er medregnet
i denne gruppe, skyldes det, at også dens plan er konstrueret over en ligesidet trekant med afstanden fra trekantens vinkelspidser ved fodlinien til
henholdsvis korets og tårnets indre hjørner lig trekantsiden. Men bygmesteren
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kan ikke være den samme; den anvendte fod, 28,50 cm, tyder på, at han
har været lybækker eller måske snarere hamborger og efter resultatet at
dømme ikke særlig dygtig som håndværker.
Tirsted må ved sin faste og konsekvent gennemførte arkitektur uvilkårligt
være at betragte som det primære værk i den gruppe, som den er stillet i
spidsen for. Den ligger samlet i det sydligste Laaland, især ved Rødby fjord;
kun Slemminge ligger lidt nordligere i Musse herred, og endelig findes mærkeligt nok Aastrup i Falsters nordøstre hjørne. Denne er imidlertid så fast
knyttet til andre kirker i gruppen, særlig Ø. Ulslev (sml. fig. 15—16), at tilhørsforholdet ikke kan bestrides. Karakteristisk for gruppen er, udover lig-
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hederne i planformen, facadernes ret lave relief uden stærkt fremtrædende
hjørnelisener, der mangler helt på Slemminge og Herreslev og på Taagerups
skib, og som særlig gør sig gældende ved de svagt fremspringende portaler.
Soklen har oftest to skråkantede fremspring, på Slemminge og Ø. Ulslev desuden med en vulst, som også findes på Tirsteds rigt profilerede arkadepille.
Tirsted, Taagerup, Herreslev og Aastrup har sidealternicher i triumfmuren,
og det kan selvfølgelig ikke benægtes, at en eller flere af de øvrige kan have
det samme skjult under senere kalklag. I Tirsted, Ø. Ulslev og Taagerup
findes falsede vinduer, i de to første med en rundstav med klokapitæl i falsen.
Af formsten findes iøvrigt både enkle og krydsede buefriser og rudefrisen,
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alle på rulskiftestillede konsoller, der ligesom klokapitælerne på Tirsted,
Taagerup, Slemminge og Ø. Ulslev er af nordtysk type, mens terningkapitælerne på Taagerup, Herreslev og Aastrup og det med vandrette vulster formede vederlagsskifte på de to sidstnævnte samt på Slemminge har danske
forbilleder ligesom de afrundede tænder i savskiftet over Aastrups korvindue.
Vaabensted og den dertil knyttede gruppe af kirker er nært beslægtet med
Tirsted-gruppen, således har en af kirkerne, Vejleby, to vinduer i korets østgavl ligesom Tirsted og Gloslunde. To af kirkerne, fra hver sin gruppe, Taagerup og Holeby, har samme størrelse i plan, omend afsat med lidt forskellig
fod, 29,10* og 29,18? cm. En ejendommelig frise af kvadratiske småblæn-
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dinger findes på begge kirker. V. Ulslev-planen er i forhold til Vaabensteds
een fod kortere i alle mål. Den geografiske fordeling er omtrent den samme
for de to grupper, omend Vaabensted-gruppen er lidt tættere samlet i Fuglse
og Musse herreder i Midtlaaland. Det er vistnok berettiget at sætte den pyntelige og konsekvent opbyggede Vaabensted (s. 923) i spidsen for gruppen,
hvis kirker næsten uden undtagelse udmærker sig ved meget smukt og regelmæssigt udstukne planer. Soklerne dannes af een eller hyppigere to skråkanter,
på Vaabensted og Taars yderligere stående på et afrundet fremspring. Købelev, der på flere måder har tilknytning til den efterfølgende Tillese-gruppe,
har sokkel af hulled og vulst. Alle kirkerne med undtagelse af Holeby og
V. Ulslev og Fjældes skib har hjørnelisener. Karakteristisk for gruppens mest
fremtrædende kirker er tre-delingen af korets østgavl. Vaabensted og Købelev
har her tre lige store vinduer, på Vaabensted adskilt ved rundstave, på Købelev med rundstave midt under vinduernes vulst-formede sålbænk, en ejendommelig konstruktion af tvivlsom æstetisk værdi, som ellers er karakteristisk
for Tillese-gruppen, men iøvrigt vistnok ukendt udenfor Laaland-Falster. På
Fjælde har der været lignende stave, men her retkantede, og samme form har
de slanke lisener, der tre-deler gavlene på Taars og Bregninge. Ved den sidste
kirke opgives på stedet, at der har været tre vinduer, omend de ikke nu kan
spores, på Taars har der sikkert kun været eet. Ligheden i anvendelse af
matematiske konstruktionslinier i gavlenes opbygning fremgår af fig. 18—19.
Næsten alle de almindelige formstens-typer er anvendt som dekoration, enten
de anses for at være af nordtysk eller af dansk oprindelse. Kun trekant-kapitælet findes ikke. Det krumme savskifte over buestikkene, som i så høj grad
præger øernes arkitektur, kendes allerede fra Tirsted.
Tillese-gruppens
kirker har alle apsis, måske med undtagelse af Rødby, af
hvis oprindelige dele der er bevaret så lidt, at dens tilknytning til gruppen i
det hele taget er tvivlsom. Som helhed er gruppens kirker blandt de største
og smukkeste på øerne. I Tillese og til dels på Hillested er i apsis anvendt polsk
forbandt, hvilket er en fristende konstruktionsform i de stærkt krummede
murflader, og som måske skjules under kalklagene på andre apsider. Arninge
og Branderslev er de eneste i gruppen, der ikke har fået et vesttårn tilbygget
og en t å r n b u e udhugget i vestgavlen, det kan derfor ikke vides, om deres
vestportaler er en undtagelse. Soklen på Sandby (s. 482*) med karnis, vulst
og afrundet fremspring er fornemmere end på nogen anden af øernes kirker.
Karnisen, der dannes af to skifter, går igen som øverste led i Utterslevs gesims,
hvor den på korets sydside er udstyret med fremspringende mandehoveder
(s. 535*), samme gesimsprofil findes på Vestenskov (s. 295). Soklen på Tillese
har en vulst over en skråkant, de øvrige sokler er, såvidt de kendes, simple
skråkantede eller afrundede fremspring. På Sandby og Vegerløse er apsiderne
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forsvundne, de øvrige har tre apsisvinduer med undtagelse af Arninge, hvis
ombyggede vindue sidder alene, med mindre sidevinduerne er skjult under de
tykke kalklag, og Branderslev, hvor vinduer ikke er sikkert erkendt.
Portalerne kan sidde i lave, skråkantafdækkede fremspring, men på Tillese
og Sandbys sydportal går fremspringet til gesimsen. Sandbys nordportal,
samt portaler på Arninge og Horslunde har fremspring, der for oven afsluttes
tagformet, den sidstnævnte efter en spidsbuet kurve. Tagformede portalfremspring kendes uden for denne gruppe kun i Taagerup, Bursø og Gurreby,
men de optræder også på romanske naturstenskirker omkring Slesvig domkirke 1 og på Ribe domkirkes Kathovedportal, hvis trekantfelt dog har sin
rod i fransk gotik og ikke kan være ældre end 1250, hvorfor den kun kan
have påvirket portalerne på senromanske, vestslesvigske teglstenskirker som
Klangsbøl og Rødenæs 2 . Imidlertid har Lund domkirkes søndre sideskibsportal
en trekantgavl, ganske vist på indersiden, som er langt over 100 år ældre, og
den kan direkte føres tilbage til forbilleder i Lombardiet, f. eks. på katedralen i
P a r m a eller Veronas S. Zeno. Motivet findes på den af Absalon byggede Gumløse
teglstenskirke i Skåne, men kendes også fra teglstenskirkerne omkring Jerichow,
hvis portaler i lighed med de laalandske, og i modsætning til de øvrige danske,
mangler tympanon. Det er derfor vistnok naturligst at regne de gavlformede
portaler som et tysk indslag i de laalandske kirkers arkitektur, omend de,
som alle andre detailler, har deres forudsætninger i Lombardiet 3 . En undtagelse
fra denne regel er vistnok de halvrunde støttestave under vinduessålbænken,
som i Tillese-gruppen kendes fra Tillese og Sandby. Tilleses apsis (s. 342*)
giver en antydning af motivets opståen, idet de her taktfast falder ind med
ganske lignende rundstave, som mellem vinduerne går fra soklen til gesimsens
buefrise, hvilket atter er et velkendt lombardisk træk. I Tillese er da hver
anden søjlestav ligesom blevet overskåret af et vindue. Horslunde har en rudimentær krydsende rundbuefrise på rulskiftestillede konsoller, men ellers kender gruppen kun enkelte buefriser, der ligesom rudefrisen på Tillese står på
rillede binderkonsoller af »dansk« type. De afrundede tænder i Vegerløses savskifte-gesims synes ligeledes at pege mod nord, nærmere betegnet Ringsted
klosterkirke. De nordtyske formstenskapitæler kendes ikke fra disse kirker.
Østofte (s. 848) står Tillese nær, men synes med sine udpræget nordtyske
detailler at være lidt yngre. Også dens apsis har tre vinduer med en halvstens
stav, fra sokkel til buefrise, der dog kun forneden er halvrund, hvorefter den
1

R. Haupt, V; s. 324. Die Kunstdenkmäler des Landes Schleswig-Holstein, VI, 1952,
s. 23 f.
2
ibid. s. 328.
- 3
M. Clemmensen. Slægtskabet mellem lombardisk og dansk Teglstensarkitektur;
Aarb. f. n. O. 1922, s. 267-312.
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med et klokapitæl som overgangsled går over til r e t k a n t ; vinduerne er falsede
med en kapitæl-løs (?) rundstav i falsen. Mens koret har gesims af krydsende
rundbuer, har skibet på nordsiden to savskifter og på sydsiden en frise af
skråtstillede løbere i et pudset felt, som også kendes fra korets nordside på
Tillese og Købelev. På begge sider har de udkragede rulskifte-konsoller skiftevis rundet og faset underkant. Stokkemarke (s. 449) viser ingen anden tilknytning til Østofte end at de begge har portaler med dobbeltblænding foroven, den ene med spærstik, den anden med spidsbue, og at længden er den
samme, 80 fod, idet Stokkemarke dog ikke har haft apsis. Derimod er Stokkemarke næsten blottet for detailler udover et hammerkors på skibets vestgavl og de fire af savskifter dannede ligebenede trekanter på korets østgavl.
Toreby (s. 1001) er alene i kraft af sin størrelse i en klasse for sig. Dens
meget store, planforsænkede buefrise på skibets sydside (s. 1007*) kendes
ikke fra de andre kirker, sålidt som jeg kender den fra Lombardiet, men i Nordtyskland findes den f. eks. på det senromanske tårn i Lübow ved Wismar 1 .
Herredskirke-gruppen er udpræget vestlaalandsk, kun de to nært beslægtede
Bursø og Nebbelunde kirker ligger i Fuglse herred. Danmare (s. 328) er desværre brændt og nedrevet, uden at der er efterladt os tilfredsstillende opmålinger, hvilket er så meget mere beklageligt, som den måske har været
ledetype for en del af gruppen til trods for, at dens lange og smalle kor og
skib i planform adskiller sig fra alle øens kirker. Dens sokkel har været profileret med en vulst, og samme formsten findes i soklen på Herredskirke, Løjtofte og Vindeby, i Løjtofte indsat i et særlig rigt profil (s. 585), som er beslægtet med Sandbys. Gruppens mest karakteristiske motiv er den halvrunde
stav under sålbænken, som kun ikke er konstateret på den overkalkede Herredskirke, på Vestenskov, hvis tilhørsforhold til gruppen i det hele taget er
tvivlsom, samt på Vindeby og Nebbelunde, idet dog begge disse kirker har
den fremspringende sålbænk med rundet forkant, som nødvendigt hører sammen med søjlestaven. Klo-kapitælet kendes kun fra Løjtofte, derimod har
Skovlænge, Gurreby og Vindeby de små trekantkapitæler på portalernes søjlestave, der ligesom klo-kapitælet med rette anses for at være et nordtysk
ornament. Portalfremspringene er på Bursø og Nebbelunde og på Gurrebys
nordside tagformet afsluttet, således at særlig Bursø er nøje k n y t t e t til Sandbyportalen (se s. 1553), mens Gurrebys har en, måske tilfældig, lighed med den
vestslesvigske Rødenæs kirkes 2 . Danmares (s. 331*) og Gurrebys (s. 431*) sydportaler (s. 431*) og Skovlænges præstedør (s. 420*) har rundbuet dobbeltarkade, på de to og muligvis også på den overkalkede Skovlænge med siksak1

Kunst- und Geschichtsdenkmäler des Grossherzogthums Mecklenburg-Schwerin II,
Schwerin 1899.
2
R. H a u p t , V; fig. 382, s. 333.
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muret bund. I Danmare er midtpillen borthugget, men det har rimeligvis været
en simpel helstens, og feltet har således haft megen lighed med Maglebrændes
(s. 1121*). De to andre er udformet som helstens halvsøjler, hvis kapitæler
og baser intet har tilfælles. En lignende arkade står i Herredskirkes senromanske tårn (s. 574*), der ligesom Skovlænges har en lille figur over arkaden
og sikkert er opført af den samme bygmester, hvad den anvendte fod, der
på mine eftermålinger kun differerer med ½ mm, også tyder på. Da tårnet
er tilbygget Herredskirke, er denne altså ældre end Skovlænge. Der er intet,
der taler imod, at vi, således som kirkens navn frister til, betragter Herredskirke som den ældste i hele gruppen. Dens detailler har intet særpræg, at den
indvendig har været rødkalket med hvide fuger, adskiller den ikke fra anden
dansk senromansk teglstensarkitektur, men dens rundbuestik med afvekslende
røde og sorte sten advarer imod en for tidlig datering. Den meget smukke,
lille Løj tofte synes at være nært beslægtet med Herredskirke, og fra disse
kirkers lisén-løse facader synes der at være en naturlig overgang til Danmare og Gurreby. Desværre kan det ikke på Herredskirkes glatpudsede vægge
ses, om den ligesom disse to har haft alternicher i triumfmuren. Også Vindeby
mangler lisener og kan uden vanskelighed udledes af Herredskirke, omend
den er meget pynteligere i detaillerne, særlig de ornamenterede buekonsoller
og sydportalen (s. 517* ff.), på hvis omløbende løberskifte hver sten har tre
rudefigurer i relief, et ornament, der kendes fra Esrom-egnen i Nordsjælland,
men også findes på Herlufsholm og har sine forudsætninger i Lombardiet,
f. eks. på S. Michele i Cremona og på S. Pietro in cielo d'ro i Pavia. Både
rudeornamentet og de ornamenterede konsoller træffes igen på den størrelsesmæssigt om Løjtofte mindende Nordlunde, der er den eneste af kirkerne i
amtet, der er konstateret opført helt i vendisk forbandt, som vist med rette
anses for at være nordtysk. Den krydsende buefrise træffes i denne gruppe
kun på Nebbelunde og Bursø, der også med deres tagformede portalfremspring
synes at stå hinanden nær. I rudimentær form, som på Horslunde, går den
krydsende buefrie igen på Skovlænge, der iøvrigt ligesom Herredskirkes tårn
har en spærfrise med kvadratiske konsoller, som genfindes på Vestenskov.
Stadager (s. 1262) og Døllefjælde, af hvilken kun en del af skibet er bevaret,
mangler hjørnelisener og står på flere måder Herredskirke-gruppen nær, men
knyttes særlig til hinanden ved et fælles sokkelprofil (s. 1044*), der foruden
skråkanter og vulst har et skifte med en hulet rille, som kendes i Nordtyskland (S. Nicolaj, Brandenburg) og i Slesvig (domkirken, Hostrup, Broager).
Græshave (s. 364) og Lillebrænde (s. 1148) synes trods den store geografiske
afstand at have bygmesterfællesskab. Dette antydes af overensstemmelsen i
den anvendte fod (28,83 cm), af lighed i planstørrelse og i fordelingen af den
yderst magre ornamentik, der kun består af savskifter og siksakmurværk
Danmarks Kirker, Maribo amt
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samt tandsnit-gesimser. Det er ikke udelukket, at den sparsomme anvendelse
af ornamentik skal sættes i forbindelse med, at bygmesteren, der jo anvendte
den lybske fod, kan have været en indkaldt udlænding.
Vaalse (s. 1202) er ligeledes opført efter den lybske fod, og er, sammen med
hele gruppen, meget fattig på ornamentik, således dannes soklen overalt af
en simpel skråkant. Kun portalerne på Vaalse og Sdr. Alslev (s. 1205* og 1394*)
er af en vis rigdom, Vaalse-portalen har trekantkapitæler og udsvejfede overgangsled med indridsede vinkler, der findes mage til på S. Nicolaus i Treuenbrietzen, Sdr. Alslev og Kettinge (s. 1090*) har klokapitæler. På Krønge, hvor
kor og skib er jævnhøje, er tilbygget et våbenhus, hvis dør sidder i et fremspring og har trekantkapitæler og derfor næppe er meget yngre end kirken.
Eskilstrup (s. 1297) har til sin iøvrigt helt normale romanske plan en tresidet apsis, hvor hvert fag udvendigt indrammes af en kraftig, rund arkadebue.
Omend denne gotisk prægede apsis-form måske kan minde om apsiden på
Benthen kirke i det mecklenborgske 1 , står Kalundborg kirkes apsider i de
ottekantede tårne nærmere, og Eskilstrup-typen, der desuden kendes fra
Sakskøbing, Nr. Alslev og som tilbygning på Stokkemarke, har store ligheder
med den senromanske, tresidede frådstensapsis på den nær Kalundborg liggende Vallekilde kirke 2 . En noget lignende apsis kendes desuden på den romanske frådstenskirke i Ølsted, Vejle amt. Eskilstrup er vistnok opført i
lybsk fod, og der er intet der taler imod, at bygmesteren kan have været en
indkaldt nordtysker. Apsiden på Sakskøbing (s. 129) er bygget efter samme
tegning som Eskilstrups, men ikke i samme fod. Sokkelprofilet, to skråkanter
over en afrunding, har de også fælles, men mens Eskilstrups gesimser indskrænker sig til tand- og savskifter, møder vi på Sakskøbing allerede på koret den
krydsende rundbuefrise på profilerede binderkonsoller. Sakskøbing kor, som har
haft et samtidigt, ribbeløst hvælv, er opført før det meget store og brede skib,
hvis mål uvilkårlig henleder tanken på byens ophøjelse til købstad, der fandt
sted før midten af 1200'rne, således at det forholdsvis beskedne kor var beregnet for Sakstorp'et, men da man skulle fortsætte med skibet, har det vist
sig nødvendigt at tage hensyn til købingens voksende befolkningstal. Det er
dog ikke muligt at påvise, at kor og apsis er bygget i en lybsk, fra skibets
forskellig fod, måleenheden synes at være den samme og lig 30,10 cm. Sakskøbing har trods sine romanske buefriser visse gotiske træk i sine portaler,
således de sortglaserede formsten og slanke halvsøjler, der minder om Vaalse.
Nordportalen (s. 135*) har foroven en blænding med trekløverformet stik, som
måske er hentet fra den nærliggende Vaabensted kirke.
1

Kunst- und Geschichtsdenkmäler des Grossherzogthums Mecklenburg—Schwerin
IV, Schwerin 1901, s. 544.
2
»Maaleren« Kbh. 1912.
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Maglebrænde (s. 1118) har en ualmindelig omhyggeligt afsat plan, hvori man
ligesom i opbygningen finder en stor mængde rene mål i en fod på 30,00 cm.
Den er nær beslægtet med Brarup (s. 1244), der i plan er en regulær romansk
apsiskirke, men som både i apsisvinduer, i korbue og i portaler har spidsbuer,
nordportalens med afvekslende sorte og røde sten i buerne. Denne portal har
stor lighed med Maglebrændes nordportal (fig. 32-33), også i det ejendommelige træk, at den ene af falsenes fire halvsøjler har sin base adskillige skifter
højere oppe end de øvrige. Også sokkelprofilet, to skråkanter, er det samme.
Noget fjernere synes den lille Karleby (s. 1404) at stå. Den har spidsbuer og
synes i korets blændingsgavl med mandehoved-konsoller at være afledet af
Maglebrænde, men at være ældre end Ønslev-gavlen, der har samme slags
konsoller. Maglebrændes ellipseformede korbue bæres af svære halvsøjler med
trapezkapitæler af sjællandsk type.
Stubbekøbings kor (s. 261) danner med sit kultiverede, svagt spidsbuede trefoldighedsvindue (s. 263*) det naturlige udgangspunkt for en række kirker,
som næsten alle ligger på Falster. En del af dem har dog kun enkelt østvindue,
men er ved andre kendetegn k n y t t e t til gruppen. I Radsted, hvor kun skibets
mure står tilbage, og hvis tilhørsforhold er tvivlsomt, sidder et trefoldighedsvindue i gavlen på den gotiske korudvidelse; det kan være en gentagelse af
et motiv i den oprindelige korgavl. Det er karakteristisk for gruppen, at formsten så godt som ikke kendes. I Gundslev er fundet et par klokapitæler, og
Fejøs kor har rundbuefrise på profilerede binderkonsoller, men ellers har man
klaret sig med de normale munkesten, og måske derfor er den for murstensarkitektur så naturlige trappefrise almindelig anvendt; den findes nu på seks
af de ni landsbykirker. Mens Stubbekøbing-koret er bygget i den sjællandske
fod (31,65 cm), er den store, smukke Fejø vistnok i en lybsk fod på 28,85 cm
eller omtrent som Ønslev, der med sin rent gotiske østgavl (fig. 26) dog virker
yngre. Denne kirkes nordportal (s. 1285*) og nordportalerne på Horreby (fig. 34)
og den stærkt gotisk prægede Nr. Alslev (s. 1191*) er utvivlsomt beslægtede.
Det gotiske præg i Nr. Alslev er stærkt fremtrædende i korets tresidede gavl,
mens det romanske præg er bevaret i vestgavlen med dens friser af stigende
rundbuer (s. 1192*) af sjællandsk herkomst. Også Fejøs vestgavl (s. 873*)
virker gammeldags. Den meget store Idestrup (s. 1336) hører sikkert til de
yngste til trods for korets halvsøjler med trapezkapitæler; disse er måske overført fra Maglebrænde.
Den gotiske type af teglstenskirker følger, som man kan vente, uden brat
overgang efter den romanske, måske med Radsteds østudvidelse,' der har trefoldighedsvindue i gavlen (s. 983), som amtets ældste, egentlige gotiske bygningsdel. løvrigt formidler Sakskøbings eller Nr. Alslevs tresidede koranlæg
vejen til den gotiske langhustype med tresidet østgavl, der kendes fra 12
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kirker, herunder købstadskirkerne i Nysted og Nakskov og de to i Nykøbing.
Det er den knæsatte type i hele det af nordtysk kultur påvirkede område,
hvor den stædigt holder sig middelalderen ud. Den forudsætter indbygning af
hvælv støttet af udvendige piller, men man synes på Laaland-Falster at være
gået lidt forsigtigt frem, således at Kippinge (s. 1216), der endnu har vinduer
af senromansk planform, og Gedesby (s. 1368) kun har været beregnet på at
få korfaget overhvælvet, og dette er endda kun gennemført i Kippinge. I
Gedesby viser spidse bueslag på alle fem vægge i koret, at overhvælvingen har
været projekteret, og til trods for, at alle gruppens øvrige kirker nu har hvælv,
ses på flere af dem, Nysted (s. 172), Vesterborg (s. 621) og Birket (s. 634) at
hvælvene er senere indbygget og at man ikke har fulgt de oprindeligt afsatte
buer. Smukkest gennemført er Nr. Vedbys hvælvinger (s. 1171), der udspringer fra skulpturelt formede kridtstenskonsoller og har 20 cm brede, trekløver-ribber med spidst midtled (s. 1174*). løvrigt er alle formsten, udover
et kvartrundet led, nu afskaffet. Enestående er netværksvin duet af vulkansk
tuf i Kettinges østgavl (s. 1091*); på dansk grund har det vistnok kun paral-
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leller i Holme klosters lidt ældre højkirkevinduer 1 . På Radsted og Engestofte
(s. 935) findes en anden ejendommelighed, der ligeledes kendes fra Holme
kloster (og Fodslette kirke på Langeland), nemlig vinduer af romansk planform, hvor smigstenen ikke er hugget stumpvinklet og derfor stikker sin kant
ud i en ellers retvinklet fals 2. løvrigt har Nysted og Nr. Vedby høje, lancetformede vinduer, mens de lidt yngre kirker får brede, falsede spidsbuer. De
spidsbuede døråbninger sidder på Kippinge og Gedesby i svage portalfremspring, men derefter falder fremspringet bort. Dette gælder både nord- og
sydportalen og den lille præstedør, som næsten alle kirkerne i denne gruppe
har på sydsiden i korfaget eller det næst følgende fag. Vestportaler synes ikke
at være indbefattet i gruppens arkitektur. Ved Radsted, Nysted og Vesterborg står udvendig på nordsiden et firkantet trappehus. Ejendommelig er den
ombyggede Birket (s. 634), hvis kor er en rest af et fem fags langhus, der har
fået et større skib bygget umiddelbart uden om det gamle skibs mure.
1
2

V. Lorenzen: De danske Cistercienserklostres Bygningsh., Kbh. 1941, pl. X—XI.
V. Lorenzen, anf. v. pl. IX.
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Kirkerne i de store købstæder, Nykøbing, Maribo og Nakskov, er, som venteligt, amtets største. De har alle tre deres store byggeperiode omkring 1420
og senere, og er alene derved uden større indflydelse på landsbykirkerne, der
i alt væsentligt var udbygget på dette tidspunkt. Nykøbing kirke (s. 206) var
opført som sydfløj i et franciskaner-kloster. Den lange, smalle bygning har
en helt usandsynlig skæv østgavl, der ene blandt alle de gotiske langhuse
ikke har valmtag, men en kamtakket gavl med etagevis ordnede cirkler og
pibeblændinger. Vestgavlen har en portal under et stort vindue, hvis stavværk er rekonstrueret ligesom stavværket i de meget store sydvinduer. Maribo,
stiftets domkirke (s. 29), er af dronning Margrethe og Erik af Pommern
grundlagt som birgittinerkirke og følger denne ordens særprægede byggeforskrifter, således har den et lille, smalt kor mod vest, hvortil der, forøvrigt
imod forskrifterne, har været bygget et spinkelt klokketårn. Skibet er en
hallekirke opført efter et strængt geometrisk system, således at midtskibet er
dobbelt så bredt som sideskibene, der igen har været to-delt af et smalt,
hvælvet galleri. I opbygningen ses kvadratet, men det kan vistnok ikke
benægtes, at også den ligesidede trekant gør sig gældende. Den anvendte fod
har været 31,70 cm. Skibet er bygget i to omgange, således at den ældste,
vestlige del har det eleganteste og rigeste murerarbejde, men arkitekturens
hovedtræk, herunder de svære, ottekantede arkadepiller, er gennemført
uændret. Nakskov (s. 89) er nu en gotisk basilika bygget op til og efterhånden
uden om en lille senromansk teglstenskirke. Den ældre tilbygning, hvori
indgår et svært vesttårn, er opført efter samme fod som Maribo, 31,70 cm,
og derfor muligvis af samme mester. Så længe den lille senromanske kirke
endnu fungerede sammen med det kolossale vestparti, har kirken frembudt et
fantastisk skue (s. 97). Sideskibsmurene blev snart efter ført videre omkring
den gamle kirke, men derefter gik arbejdet i stå, og blev først fuldført 1653.
Fra middelalderens sidste del stammer Kappel (s. 307), Majbølle (s. 966) og
den lille Askø (s. 896). Kappel med det næsten tresidede kor og Majbølle er
med udvendige støttepiller markeret som hvælvingskirker, men kun Majbølle
har senere fået indbygget hvælv.
Romanske tårne. Den romanske granitkvaderkirke Halsted synes at have
haft et samtidigt, bredt vesttårn, af hvilket der dog kun er levnet så svage
spor, at intet kan siges om dets indretning (s. 596). I betragtning af, at hele
byen i den tidlige middelalder tilhørte kongen, og at kronen i 1177 havde kaldsretten, tør man måske formode, at der i tårnet har været indrettet et pulpitur
for høje herskaber i lighed med Tirsteds (s. 804*). Tirsted-tårnet er projekteret
og opført sammen med kirken i samme bredde som skibet, men gør sig på
en mærkelig uarkitektonisk måde slet ikke gældende i det ydre før over skibets
gesims, der ubrudt går igennem til tårnets vesthjørner, hvor der er lisener som
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på kirkens andre hjørner undtagen i nord, hvor lisenen af hensyn til den indbyggede trappe næsten har format som en støttepille. Tårnet, der i indvendig
plan har form af to kvadrater overdækket med to krydshvælv med profilerede
ribber, afsluttes foroven med et sadeltag, der er middelalderligt og måske oprindeligt. I det indre er t å r n r u m m e t forbundet med skibet med en dobbeltarkade på en svær søjle og overstokværket med en lignende, mindre arkade.
I modsætning til forholdene i Halsted ved vi for Tirsteds vedkommende intet
om kirkens tilknytning til en stormand i middelalderen. I Godsteds vestgavl
står endnu en dobbeltarkade på en søjle mindende om Tirsteds (s. 1074*), og
der er fremgravet fundamenter af en vestforlængelse, som måske er en tårnunderdel, men der ses intet spor af pulpitur. Kirken tilhørte i middelalderen
bispen, der i sognet havde en hovedgård af så betydeligt omfang, at den efter
reformationen dannede et selvstændigt len. Det mærkelige tårn i Ryde (s. 393*)
er projekteret fra første færd. Dets understokværk er lidt smallere end skibet
og har i hver side en dobbeltarkade på en svær, firkantet pille, der står i mindre
end een meters afstand fra senere nedrevne ydermure i sidekapeller, hvis pulttage har støttet op mod de egentlige tårnmure. Ind mod skibet har t å r n r u m m e t
haft en lignende dobbeltarkade og midt i vestmuren en dør til det fri. Om
opgangen til overstokværkerne vides intet. I sognet har ligget en middelalderlig hovedgård, hvis ældre ejerforhold er ubekendt. Herredskirkes tårn er
opført samtidigt med flere af egnens små kirker (s. 1521). De meget svære
mure taler bestemt for, at det virkelig har været planlagt som tårn til trods
for, at det i første omgang kun har været ført op til samme taghøjde som
skibet og ved sine gesimsfriser og på anden måde kunne synes at være beregnet på at standses i den højde. Inden den dårligt proportionerede tårnoverdel har været sat på, har bygningen udgjort et ganske fint stykke senromansk arkitektur. Toreby kirkes tårn (s. 1005) er utvivlsomt bygget til den
oprindelige kirkes vestgavl, men det er præget af den senromanske teglstensarkitekturs kendetegn og er næppe mange år yngre end kirken. Dets øverste
stokværk er en senere tilbygning, som er blevet foranlediget af skibets forhøjelse. Ligesom i Tirsted står indvendig i det nordvestre hjørne en spindeltrappe, der har haft døre til mellemstokværkerne.
FACADER
I det foregående har jeg søgt at vise, at kirkernes planer ikke blot er afsat
ved hjælp af en måleenhed af bestemt længde, men også under iagttagelse af
visse matematiske regler. Det er da mindre sandsynligt, at opbygningen af
kirken skulle være sket på bedste beskub. Men højderne i en bygning er i
endnu større grad end planen underkastet tilfældigheder, som arkitekten vel
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Fig. 9. H o r b e l e v østfacade. D e n r o m a n s k e k r i d t s t e n s k i r k e s apsis, k o r — hvis t a g h a r ligget u n d e r
45° — og skib m e d i n d s k r e v n e m å l , der alle er delelige m e d t r e . De gotiske dele, t å r n og t a g hældninger, følger det gyldne snit. 1 : 1 5 0 .
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Fig. 10. Godsted østgavl. U n d e r m u r e n h a r d e t gyldne snits forhold.

1:100.

kan forudse, men ikke bekæmpe ved sit arbejde på tegnebrædtet. I en teglstensbygning er alle højdemål betinget af skiftehøjden, der i munkestensmurværk er 10 cm eller lidt mere, som kan give udslag til den ene eller den anden
side. Hertil kommer unøjagtig målafsætning, forskydninger og skævheder i
murværket, alt sammen noget, der medfører, at den færdige bygning næppe
på noget p u n k t kan dækkes af det ideelle billede, som arkitekten har tegnet.
Ved et studium af det fra Laaland-Falster foreliggende opmålingsmateriale
har det imidlertid vist sig, at trods alle fejlkilder skimtes på bogstavelig talt
hver kirke en række regler og metoder, der vel er varierede, men dog optræder
med så stor hyppighed, at de ikke lader sig afvise som tilfældigheder.
Som allerede indledningsvis bemærket er det i denne oversigt ikke muligt
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at trænge dybere ind i disse problemer; jeg håber, at det vil kunne gøres i
en afhandling i »Acta archaeologica« 1955. Her skal blot ved nogle få eksempler
belyst ved tegninger gives en antydning af, hvorledes middelalderens arkitekter
har arbejdet på øerne.
Naturstenskirkerne er, som det er vist i det foregående, i plan bygget over
kvadrater. Denne simple og velkendte regel synes at gå igen i facadernes opbygning. Som eksempel kan Horbelevs østside betragtes (fig. 9). De nuværende tagrejsninger er gotiske, den romanske gavl på koret havde en vinkel
på 45° (s. 1435). Optegnes denne taglinie, ses det, at tagtoppen sammen med
skibets bredde danner et kvadrat, der er bestemmende for alle tre bygningsdele: apsis, kor og skib, hvilket viser, at der til grund for byggearbejdet må
have foreligget en af arkitekt udarbejdet tegning, da det jo kun er på en tegning, at disse af hinanden afhængige forhold kan tilrettelægges. Mange af
målene er, som angivet på figuren, simple tal delelige med tre, alt i den på
planen fundne fod på 31,10 cm.
Teglstenskirkerne viser øjeblikkelig en videre udvikling af det geometriske
system. Allerede i Rydegruppen er planen konstrueret over trekanter og
endda ligesidede trekanter, og i Godsteds plan er den indvendige diagonal i
skibet lig dets udvendige længde. Kvadratdelingen af facaderne fastholdes dog,
især i de relativt tidlige teglstenskirker, således danner Ryde kirkes kormur
et kvadrat, men også rektangler anvendes, idet gavlen på Rydes skib kan
indskrives i et rektangel, der har sit diagonalkryds i højde med tagskægget.
Godsted-gavlen (fig. 10) synes at vise, at man ikke alene benytter sig af
matematiske konstruktioners linier, men at man også henter sine mål på
anden måde; således er højden i det store rektangel 27 fod lig korets indvendige diagonal, og korets udvendige længde går igen i det underste rektangels diagonal. Ved eftermåling på kirkerne vil man i forbavsende mange
tilfælde konstatere et sammenspil mellem diagonaler og længdemål i planer
og facader, som må forudsætte fuldstændige tegninger forud for opførelsen.
Helt nyt er det, at det gyldne snits forhold nu begynder at gøre sig gældende,
således som det ses af figuren, hvor diagonalen i det gyldne snits rektangel er
vist med stiplet linie. Også på Ryde kirkes facade genfindes det gyldne snit,
f. eks. i skibets nordside (s. 393*), hvor hele murfladen har dette forhold, og
hvor portalen, der nøjagtig har murens halve højde, ligeledes danner et rektangel
i det gyldne snits forhold.
I Olstrup er facadeopbygningen helt domineret af det gyldne snit. Korgavlen har det mellem sokkel og savskifte, og vi gør her for første gang den
iagttagelse, at taglinien står vinkelret på diagonalen i det gyldne snits rektangel
i gavlens undermur. Langmuren kan opdeles i gyldne snitrektangler på højkant, to på kormuren og fire på skibets mur. I den ene af disse kan sydpor-
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Fig. 11. T i r s t e d østfacade.
Danmarks Kirker, Maribo amt
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Et fire-fods k v a d r a t n e t s a m t gyldne snits diagonaler
er i n d t e g n e t . 1 : 1 0 0 .
97
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Fig. 12. T a a g e r u p østgavl. Afstanden mellem lisenerne er t y v e fod og v i n d u e t s
k v a d r a t fire fod. 1 : 1 0 0 .

talen indskrives, og diagonalerne i de to østligste i skibet synes at angive de
romanske vinduers nederste hjørne.
Tirsteds østfacade (fig. 11) er bestemt af et kvadratnet med en maskebredde på 4 fod. Derved fastlægges ikke blot tårnets og tårntagets højde og
glamhullernes plads, men nettet gør sig også gældende i korgavlen ved fiksering
af lisenerne og vinduernes vederlagslinie. Imidlertid er gavlen også højdelt af
det gyldne snit.
I Taagerup-gavlen (fig. 12) står taglinien vinkelret på diagonalen i undermuren, og vinduets vederlagshøjde bestemmes af diagonalens skæring med
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Fig. 13. T i r s t e d , korets sydside. G y l d n e snits diagonaler og rene m å l p r æ g e r
arkitekturen. 1:100.

siderne på en i gavlen indskrevet ligesidet t r e k a n t . En gyldent snits høj deling
af gavlen inden for lisenerne har sit diagonalkryds, altså sin halve højde, i
buefrisens stålinie, hvilket er den samme som overkanten af gavlfirkantens
rektangel. Ø. Ulslevs og Aastrups gavle har meget beslægtede konstruktioner.
På de fleste af kirkerne er næst efter korgavlen korets sydside bygningens
arkitektonisk rigest udstyrede del, og det ses da også, at arkitekterne har lagt
et særligt arbejde i denne facade. I fire til samme gruppe hørende kirker er
der her en bemærkelsesværdig overensstemmelse. Ikke således at facaderne i
detailler er ens, men der ses i deres arkitektoniske konstruktioner at være
a n v e n d t meget ensartede hjælpelinier. Tirsted (fig.13) har dels hele facaden
proportioneret efter gyldent snit, dels to gyldne snit på hver side af vinduets
midtakse, det ene hen til lisenen, det andet til portalens vestre fals. Det store
snits diagonalkryds angiver hjørnet af vinduesfalsen, mens den ene diagonal
skærer diagonalen i det rektangel, som portalfremspringet er indskrevet i, i dørbuens centrum, og den anden diagonal bestemmer portalfremspringets højde
ved sin skæring med portalens akse. Indtegnes i facaden en ligebenet trekant, bestemmer den ene side vinduets centrum, og et cirkelslag fra trekantens
top når den vestre dørfals, idet dog også andre cirkelslag er mulige, således
som det er vist på fig.13, hvor ligeledes en række rene mål i den ved kirken
a n v e n d t e fod på 29,9 cm er angivet. I Taagerup (fig.14) er facadens store
gyldne snits diagonal medbestemmende for vinduescenteret såvel som for
97*
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Fig. 14. T a a g e r u p , k o r e t s sydside. Gyldne snits diagonaler og cirkelslag fastlægger
vigtige delinger. 1 : 1 0 0 .

Fig. 15. Ø. Ulslev, k o r e t s sydside. K o n s t r u k t i o n e r n e er n æ r beslægtet m e d T a a g e r u p s . 1 : 1 0 0 .
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Fig. 16. A a s t r u p , korets sydside. Et cirkelslag fra t o p p e n af en i n d t e g n e t ligebenet t r e k a n t
b e s t e m m e r her, som på flere a n d r e facader, p o r t a l b u e n s c e n t r u m .

portalfremspringets højde. Dørbuernes vederlag danner skillelinien mellem to
liggende gyldne snits rektangler, og flere andre mulige konstruktionslinier kan
findes. Ø. Ulslev (fig. 15) og Aastrup (fig. 16) har korfacaderne konstrueret i
lighed med de to andre. Måske er det helt uden betydning, men det må dog
påpeges som en mærkværdighed, at begge portalfremsprings øvre hjørne er
skråt afskåret af diagonalen, der på Ø. Ulslev er det gyldne snits. Kan man
undgå den tanke, at denne diagonal har været indtegnet på den tegning, bygmesteren har arbejdet efter? Uanset, at så godt som ingen af de fåtallige, bevarede bygningstegninger fra middelalderen viser konstruktionslinier.
Vaabensted-gruppens gavle har meget ensartede konstruktioner. Grundlaget
er her en gavlfirkant konstrueret efter gyldent snit, taghældningen vinkelret
på dennes diagonal. I Vaabensted (fig. 17) — og i Købelev, der er så uregelmæssig, at det er vanskeligt at bestemme systemer — er gavlen inden for
lisenerne indskrevet i et stort rektangel, hvis diagonaler danner ligesidede trekanter, i Bregnings (fig. 18) og Taars (fig. 19) dannes rektanglet af gyldent
snit. Vaabenstedgavlen (og Købelev) har mange detailler, men de fastlægges,
som vist på fig. 17 alle af forholdsvis enkle systemer af skrålinier indordnet i
det grundlæggende net. Det samme gælder Bregninge og Taars, hvor det mere
enkle udstyr gør systemet tilsvarende simplere. I Vaabensted og Bregninge
kan i undergavlens lisendeling indtegnes to ligesidede trekanter. I Våbensted
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Fig. 17. V a a b e n s t e d østgavl. B l a n d t konstruktionsfigurerne
ligesidede t r e k a n t e r . 1 : 1 0 0 .

b e m æ r k e s de

er arkitekturen på korets sydside bestemt af konstruktionslinier af samme
art som foran omtalt ved Tirsted m. fl. kirker.
Tillese-gruppen dannes af lutter apsis-kirker, hvor apsiden så godt som
fuldstændigt overtager den arkitektoniske udsmykning. Uvilkårligt vil man
være indstillet på, at det halvrunde legeme må være projekteret i plan og
eventuelt i udfoldning, og det kan derfor virke overraskende, at en opstalt
af Tilleses apsis (fig. 20) tillader indtegning af en række konstruktionslinier,
der ved deres skæringer synes at være bestemmende for apsidens forhold.
Hovedmålene er afsat efter et stående gyldent snits rektangel, hvis sidelinier
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Fig. 18. Bregninge østgavl. Konstruktionsfigurer m e g e t beslægtede m e d V a a b e n s t e d s . 1 : 1 0 0 .

angiver halvsøjlerne og skærer siderne af en stor, ligesidet trekant, der står
på grundlinien, i buefrisens konsolhøjde. Gennem dette skæringspunkt går
diagonalen i korgavlens liggende gyldne snits rektangel. Trekantlinierne viser
endvidere vinduernes underkant, og andre skrålinier angiver vederlaget.
Endelig danner taghældningen på selve korgavlen en ret vinkel med det
gyldne snits diagonal. På Hillested er hele apsiden fra grundlinie til tagtop
indskrevet i en gyldent snits rektangel, højde lidt over 24 fod, hvis diagonalkryds ligger midt i sugfjælen (fig. 21). Et liggende gyldent snits diagonal
korresponderer med taglinien og en ligesidet trekant på korets grundlinie har

1544

FACADER

Fig. 19. T a a r s østgavl. T a g h æ l d n i n g e n er vinkelret på u n d e r m u r e n s gyldne snits
diagonal. 1 : 1 0 0 .

sin toppunktslinie markeret af et savskifte på muren, som sammen med korets
og apsidens kanter danner et kvadrat, der således bestemmer forskellen på
de to bygningsdeles bredde. På Branderslev (s. 471*) optræder det gyldne snit
i korcylinderen som bestemmende for tagskægget; en ligesidet trekant stående
herpå viser kortagets højde, mens en lignende trekant på skibets basislinie
angiver toppen af apsistaget. Facaden synes desuden at lade sig dele af et
stort kvadratnet.
Danmare-gruppens gavle viser stor overensstemmelse i opbygningen. Danmare (fig. 22), der i modsætning til de øvrige gavle af gruppen mangler buefrise og lisener, har tagvinklen vinkelret på undermurens diagonaler og disses
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Fig. 20. Tillese apsis. T r o d s b y g n i n g s d e l e n s h a l v r u n d e form synes o p b y g n i n g e n at være
b e t i n g e t af den p l a n e facadetegnings k o n s t r u k t i o n s l i n i e r . 1 : 1 0 0 .

kryds bestemmende for sålbænkhøjden. Vinduets buecentrum ligger på et
cirkelslag fra den rette vinkels spids med radius ned til sokkelhjørnet. En ligesidet trekant har t o p p u n k t i gavltrekantens fodlinie, og et bueslag med dette
centrum og trekantsiden som radius synes at angive sokkelhøjden, omend man
må betvivle, at terrænhøjden skulle have holdt sig uforandret.
Nordlunde-gavlen (fig. 23) er meget mindre i mål, og selv om vi finder mange
fælles træk, er den rigere i udstyr end Danmare; men de to gavles geometriske
systemer er så ensartede, at arkitektfællesskabet ikke kan betvivles. På Nordlunde er gavlkammene omsat, og i betragtning af de øvrige overensstemmelser
tør vi vove at rekonstruere hældningen som en vinkelret på undermurens
gyldne snits diagonal. Også Bursø (s. 765*) følger disse konstruktionslinier,
men med den variation, at dens gavlfelt indenfor tandsnittene danner en
ligesidet trekant kongruent med undermurens trekant, og tagvinklerne er så-
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Fig. 21. Hillested østfagade. Store t r e k a n t e r m e d 45° t o p v i n k l e r h a r indflydelse
på gavlens forhold. 1 : 1 0 0 .

ledes 60° i stedet for det gyldne snits 58°15', en lille, men ikke umærkelig forskel, således som det vil fremgå f. eks. af fig. 23, hvor den ligebenede trekants
vinkel og det gyldne snits står side om side.
Eskilstrup-gavlen (fig. 24) har taglinien stående vinkelret på undermurens
diagonal, der dog intet har at gøre med gyldent snit. Et sådant findes imidlertid i apsidens højde og hele bredde og igen i de store blændarkaders pillehøjder. Som vist med et kvartcirkelslag er korets murhøjde bestemmende for
apsidens mål, idet kurvens skæring med midtaksen fastlægger gesimsen og
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Fig. 22. D a n m a r e østgavl. V i n d u e t s plads er i n d p a s s e t i k o n s t r u k t i o n s l i n i e r n e . 1 : 1 0 0 .

med korets sokkellinie apsidens østhjørne. Apsidens murflade er derefter konstrueret som et kvadrat, der er bestemmende for et net af mindre kvadrater.
Maglebrænde (fig. 25) viser igen de sædvanlige konstruktionslinier. 60°-trekanten er måske bestemmende for gavlblændingens lisener, og det er pudsigt
at se, at et lille mandehoved, der tilsyneladende umotiveret stikker ud af
midtblændingens mønstermurværk, netop sidder ved trekantens top. Vinduesbuens centrum synes at være bestemt dels ved et bueslag fra skæringen mellem undermurens gyldne snits diagonal og taghældningslinien, dels — og vist
især — ved diagonalkrydset i det kvadratnet med 10 fods masker, som hele
gavlen er indtegnet i. Desuden er ved optegningen øjensynligt anvendt det
såkaldte π/4-kvadraturs 45° vinkel 1 .
1

Se »Acta archaeologica« 1956.
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Fig. 23. N o r d l u n d e østgavl. K o n s t r u k t i o n s l i n i e r n e er m e g e t beslægtede m e d
Danmares. 1:100.

Stubbekøbing-koret (s. 263*) er opført på et tidspunkt, da byggevirksomheden på øerne endnu var i fuldt flor, og det m å t t e i kraft af sin størrelse og det
nye, det med sit smukke trefoldighedsvindue bragte, få en ikke ringe indflydelse på den laaland-falsterske arkitektur. Taglinien står vinkelret på
diagonalen i undermurens rektangel inden for lisenerne, men det er ikke et
gyldent snit, og et sådant synes overhovedet ikke at optræde i gavlen. Derimod synes målene at være fastlagt efter et kvadratnet med 6 fods masker,
der dog kun omslutter vinduesgruppen og ikke gavlens bredde, men kvadratnettets højde bestemmer sammen med undermurens lisenkanter et stort
rektangel, hvis diagonaler fastlægger savskifterne i gavlfeltets trekantdeling.
På den velkomponerede Ønslevgavl (fig. 26) er trefoldighedsvinduet indlagt i
et kvadrat ganske som i Stubbekøbing. Dette kvadrats mindste enhed er en
trediedel af et større kvadratnet, som trods skævheder i facaden tydeligt giver
sig til kende. Blandt konstruktionslinierne er såvel 60°-trekanten som det
gyldne snit med taglinien vinkelret på diagonalen let kendelige.
Inden vi forlader gavlene, kan vi ved et blik på det gotiske S. Annas kapel
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Fig. 24. E s k i l s t r u p apsis. Såvel k v a d r a t n e t som gyldne snit er a n v e n d t ved
konstruktionen. 1:100.

ved Stubbekøbing kirke (fig. 27) overbevise os om, at de geometriske systemer
ikke er forbeholdt kirkerne i overgangsstil, men sammen med mønstermuringen er ført over i højgotiken. Det gyldne snit genfindes i underfacaden,
men er ikke bestemmende for tagvinklen, der ligger under 60°. Et kvadratnet
med en maskevidde på 12 fod å 30,68 cm fastlægger iøvrigt gavlens forhold.
Portalerne er næst efter østgavlene og korfacaderne genstand for arkitekternes særlige omhu. Det gyldne snit gør sig stadig gældende, undertiden på
højkant omfattende større eller mindre dele af portalfremspringet, og ofte som
et liggende rektangel omfattende murfladen fra over dørbuens vederlagshøjde
til overkant af portalfremspring (fig. 30-31). Det vigtigste element synes
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Fig. 25. M a g l e b r æ n d e østgavl. π/4 k v a d r a t u r synes a n v e n d t v e d den l o d r e t t e
opdeling. 1 : 1 0 0 .

dog, i overensstemmelse med romansk tradition, kvadratet at være. På Sandbys
sydportal (fig. 28) danner underdelen et kvadrat og har buecentrum i diagonalkrydset. En ligebenet trekant stillet oven på kvadratet og med t o p p u n k t i
halvcirkelblændingens top fastlægger blændingens sålbænk. Trekantens højde
har samme længde som det store kvadrats halvdiagonal, og dens topvinkel
er nøjagtig den samme som vinklen i Sandbys nordportals (fig. 29) gavlformede afslutning, hvis trekant-højde igen har samme længde som halvdiagonalen i et stort kvadrat, der enten kan stilles på vederlagslinien, hvorved
det får overkant i trekantens top, eller det kan placeres med diagonalkrydset
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Fig. 26. Ønslev østgavl. D e t t r e k o b l e d e v i n d u e s k v a d r a t såvel som gyldne snits diagonal og
muligvis også en ligesidet t r e k a n t b e s t e m m e r o p b y g n i n g e n . 1 : 1 0 0 .

i buecenteret, hvorved dets fodlinie kommer til at ligge under terrænhøjde.
Denne portal er temmelig skævt muret, men rettes buen op til et halvcirkelslag, kan indtegnes to modvendte, ligesidede trekanter, hvis siders skæringer
med vederlagslinien synes at angive diameteren i falsenes svære søjler. Mærkeligt nok synes Sandbys sydportal at være afsat med en fod, der er 5 mm
større end nordportalens og kirkens iøvrigt.
Vaalse-portalen kan indtegnes i et net af ni kvadrater med fire fods masker
(fig. 30). Dog synes også her et gyldent snit at gøre sig gældende over vederlagslinien. Kettinge-portalen kan ligesom Vaalses indskrives i et kvadrat på
12 fod med murpartiet over vederlagslinien formet som et gyldent snits rekt-
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Fig. 27. S t u b b e k ø b i n g S. A n n a s kapel, østgavl. K v a d r a t n e t m e d 12 fods sidelinie,
g y l d n e snit og ligesidede t r e k a n t e r k a n indtegnes. 1 : 1 0 0 .

angel (fig. 31). Døråbningen fra vederlag og ned danner et lille kvadrat, hvis
diagonaler forlænget opad skærer portalfremspringets kanter i det gyldne
snits rektangels midtlinie, og der er derfor ikke tale om et egentligt kvadratnet.
De indskrevne trekanter synes at bestemme døråbningens falsbredder.
Maglebrænde-portalen (fig. 32) har et stort, stående gyldent snits rektangel
fra portalsøjlernes basis-linie til overblændingernes vederlag; portalens buetop
ligger i diagonalkrydset. Under blændingerne har murværket en afsats, der
danner grundlinie for en nedadvendt ligesidet trekant, hvis toppunkt rammer
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Fig. 28. S a n d b y s y d p o r t a l . I det store k v a d r a t og dets t o p t r e k a n t , hvis h ø j d e h a r s a m m e
længde som k v a d r a t e t s h a l v d i a g o n a l , k a n i n d t e g n e s π / 4 k v a d r a t u r . 1 : 0 0 .

Fig. 29. S a n d b y n o r d p o r t a l . K v a d r a t og t o p t r e k a n t som s y d p o r t a l e n s , m e n desuden
k a n v i s t n o k t o ligesidede t r e k a n t e r i n d t e g n e s . 1 : 1 0 0 .

diagonalkrydset i et lille kvadrat med sidelængde fire fod, som er modul for
portalhøjden. Den med Maglebrænde meget beslægtede Brarup-portal (fig. 33)
har den ligesidede trekant med grundlinie i murafsættet og t o p p u n k t i døråbningens diagonalkryds; en tilsvarende opstående trekant krydser overDanmarks Kirker, Maribo amt
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Fig. 30. Vaalse s y d p o r t a l . Et k v a d r a t n e t m e d fire-fods
opbygningen. 1:100.

masker bestemmer

blændingernes vederlagslinie i deres buers centrum. løvrigt er portalen bygget
over et system af diagonaler, der ikke hører til gyldne snit. Horreby-portalen
er for så vidt rent gotisk, som den har opgivet søjlestave og kapitæler i døråbningen, hvis yderste spidsbue er dannet af to cirkelslag med fem fods radius

Fig. 31. K e t t i n g e n o r d p o r t a l . I det store k v a d r a t er over vederlagslinien i n d s k r e v e t et
g y l d e n t snit og ligebenede t r e k a n t e r . D e s u d e n ses et π/4 k v a d r a t u r . 1 : 1 0 0 .

(fig. 34). løvrigt er de fra ældre kirker velkendte geometriske systemer stadig
i brug. Således ligger der et gyldent snits rektangel fra vederlag til topblændingernes fodlinie og igen derfra til gesimshøjde, og portalfremspringet kan
indtegnes i to overlappende kvadrater med ni fods sidelinie. Derimod synes
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Fig. 32. Maglebrænde S y d p o r t a l . Et fire-fods k v a d r a t n e t s a m t et stort g y l d e n t snit
fastlægger o p b y g n i n g e n . 1 : 1 0 0 .

Fig. 33. B r a r u p n o r d p o r t a l . T r o d s lighed m e d M a g l e b r æ n d e p o r t a l e n i o p b y g n i n g e n giver
a n v e n d e l s e n af ligesidede t r e k a n t e r en a n d e n rejsning. 1 : 1 0 0 .
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Fig. 34. H o r r e b y n o r d p o r t a l . Såvel k v a d r a t - n e t som gyldne snit og π / 4 - k v a d r a t u r
k a n findes. 1 : 1 0 0 .

Stubbekøbing kordør (fig. 35) udelukkende at være bygget over et k v a d r a t n e t
med fire fods maskevidde. Også hele murfeltet fra midtlisén til skibets gavl
danner et k v a d r a t . Cirkelvinduet stammer fra Storcks restaurering, om der
oprindeligt har været et vindue på stedet vides ikke; det er ingen forbedring
af arkitekturen.
Sammenfatning. Den foretagne gennemgang af kirkernes arkitektur har
haft to hovedformål: at vise, at det er muligt ved næsten alle bygninger at
bestemme en måleenhed, en fod, efter hvilken kirken er opført, samt at eftersøge de geometriske systemer, der har været anvendt ved projekteringen.
Hvis man havde ventet, at fodens fiksering skulle udskille kirkerne i en dansk
og en nordtysk gruppe og at man således direkte skulle kunne aflæse, hvad
der er danske og hvad der er tyske bygmestres værk, er man blevet skuffet.
K u n ganske få kirker viser den lybske fod, men variationen er så jævn, at
man end ikke for disse kirkers vedkommende bestemt må forudsætte en
lybsk bygmester. Dette er imidlertid ikke afgørende for problemet dansk-tysk
vekselvirkning, fordi arbejdstegningerne, eventuelt med indskrevne mål i fod,
godt kan stamme fra en lybsk arkitekts hånd. Dette må dog formentlig kræve,
at der i Lybæks nærmere og fjernere opland findes småkirker, som arkitektonisk er nøje beslægtet med de laaland-falsterske, men at dømme efter den
foreliggende litteratur er dette ikke tilfældet med kirkerne af romansk type,
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Fig. 35. S t u b b e k ø b i n g k o r p o r t a l . Hele facadens k o m p o s i t i o n hviler på et fire-fods
kvadratnet. 1:100.

mens den højgotiske type med tresidet østgavl er den foretrukne i alle områder,
hvor hanseatisk indflydelse gjorde sig gældende.
De geometriske systemers anvendelse eller ikke-anvendelse i arkitekturen
har ofte fået diskussionens bølger til at gå højt. Modstanderne afviser forsøgene
på påvisninger som tilfældighedernes spil og videnskabelig dilettanteri. I den
her foretagne gennemgang vil sikkert adskilligt kunne afvises som tilfældigheder, og mange steder vil andre linier og snit kunne indlægges med måske
lige så god ret, og endelig kan skævheder og ufuldkommenheder ved opførelsen
tilsløre de tiltænkte forhold. Muligvis er der på facaderne indtegnet for mange
hjælpelinier, således at det går ud over klarheden. Der kan dog vist ikke være
tvivl om, at det forelagte materiale med sikkerhed viser, at geometriske
hjælpekonstruktioner har været anvendt. I planerne i form af kvadratnet eller
trekanter, ved gyldne snit, ved anvendelse af skibets udvendige længde som
indvendig diagonal og endelig ved sigtelinier over dørenes østfalse over korbuefalsen til midten af østvæggen. I opbygningen ved gyldne snit, ved kvadrater og trekanter, ved tagliniens hældningsvinkel, ved π/4 kvadratur og ved
anvendelsen af rene mål. Fraregnet kvadratet synes disse hjælpelinier at tilhøre den gotiske arkitektur, hvilket er af betydning for kirkernes datering,
men i denne forbindelse er det først og fremmest af vigtighed at fastslå, at
de har været anvendt, og at de mange skrålinier viser, at det ikke drejer sig
om simple dosmerregler, som en nogenlunde velbegavet murer kan tage i anvendelse under opførelsen, men at der må have foreligget tegninger fuldt ud-
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Fig. 36. Søllested k l o k k e s t a b e l m e d i n d t e g n e t g y l d e n t snits r e k t a n g e l og m å l i fod
s v a r e n d e til den v e d k i r k e n a n v e n d t e . 1 : 7 5 .
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Fig. 37. B i r k e t klokkestabel med i n d t e g n e t g y l d e n t snits r e k t a n g e l og m å l i fod
s v a r e n d e til den v e d k i r k e n a n v e n d t e .
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arbejdede af en mand, der kendte sit fags hemmeligheder: en arkitekt, eller
— da det drejer sig om over hundrede kirker — en række af arkitekter.
Tilhængerne af de geometriske konstruktioners anvendelse har hidtil mest
været at finde blandt matematikere, ingeniører og filosoffer, mens kunsthistorikerne ud fra æstetiske overvejelser oftest stiller sig afvisende. Således
kalder Y. Wanscher trianguleringen en fiktion, »fordi man i Virkeligheden ikke
vilde kunne afsigte de sammenhørende Punkter« 1 , og K. Gottlob bemærker, at
selv om det er gode regler, vil deres anvendelse ikke garantere, at resultatet
bliver god arkitektur. Det er arkitektens kunstneriske talent, der skal bære
bygningen frem 2 . Det er selvfølgelig ganske rigtigt, men det er ikke meningen,
at konstruktionerne direkte skal kunne aflæses på bygningen, og man har
antagelig ment, at selv om reglernes anvendelse ikke var nogen garanti for
god arkitektur, kunne de til en vis grad sikre imod, at den blev direkte dårlig.
Ved verdenskunstens mesterværker, når den geniale arkitekt var i arbejde,
var reglerne overflødige, og det er måske helt ubevidst, hvis de i visse tilfælde
har været fulgt, således at de nu kan konstateres ved eftermåling. Men for
den lille, jævne arkitekt må de have været en trøst og et uvurderligt hjælpemiddel, som han greb til i tide og utide. Vi kan måske sige: jo flere hjælpekonstruktioner, jo ringere arkitekt. Og det har ikke været verdensarkitekturens
mestre, der i middelalderen har været indkaldt for at bygge på Laaland.
Efter at vi har opgivet lybækkerne for den romanske types vedkommende,
bliver spørgsmålet, hvilken kulturkreds disse arkitekter da har tilhørt. På de
slesvigske teglstenskirker genfinder vi mange af vore detailler, men kirkernes
egentlige arkitektur er vistnok en anden. Opmærksomheden rettes derefter
naturligt mod det fynske stift, som øerne var underlagt, og man må beklage,
at de samtidige, skriftlige kilder ikke giver oplysninger om bispestolens jordegods og dermed dens direkte indflydelse her. Et flygtigt blik på Fyns — iøvrigt
endnu ikke bearbejdede — teglstenskirker synes at vise, at udover fællesskab
i enkelte detailler, således i Svendborg S. Nicolai, har de intet virkeligt arkitekturslægtskab med Laaland-Falsters. Det samme gælder Præstø amts
kirker, selv Borre (D.K. VI, s. 989), der på grund af sin detailrigdom ofte er
sammenstillet med laalikerne, men i realiteten ikke har andet tilfælles med
disse. Og formsten er ikke afgørende for arkitektur. Vi må blot fastslå, at alle
de motiver, som ikke er specielt danske, kan findes i egnen omkring LybækSlesvig, og alene derfor må den forlængst erkendte nordtyske indflydelse på
Laaland-Falster betragtes som et faktum. Og dog er øernes kirker i deres
egentlige arkitektur, i deres ånd, i deres forunderligt tætte, knejsende rejsning med overdekorerede murflader ikke tyske. Vi kommer da til det mærkelige
1
2

Architekturens Historie II, Kbh. 1929, s. 417.
Architekten 1921, s. 78 f.

KUNSTHISTORISK

OVERSIGT

1561

resultat, at de laaland-falsterske senromanske kirker udgør en arkitektonisk
enhed, uselvstændigt og kritikløst modtagende fra alle sider i sine detailler,
men uden sidestykker. I dansk arkitektur er vi så v a n t til at se, hvorledes vi
her har modtaget impulser fra de store kulturlande, men i gode perioder ofte
har bearbejdet og sammensat dem uden at forfalde til åndløs kopiering.
Det er vistnok det, der i udpræget grad er sket på Laaland-Falster, og der
kan derfor med fuld ret tales om »den laaland-falsterske skole« 1 . En af de få
selvstændige detailler, der kan tilskrives skolen og som ikke kendes i dansk
eller slesvigsk arkitektur, er de udkragede gavlkonsoller over langmurenes
hjørnelisener. De består hyppigst af fem, men kan være af indtil syv udkragede, afrundede skifter, som bærer gavlpinaklen eller den yderste kamtak.
ARKITEKTONISKE

DETAILLER

Profileringer. På naturstenskirkerne er profileringerne yderst spagfærdige og
ret karakterløse. I Tingsted findes på karmsten af kridt en ganske flad karnis
(s. 1310), og på Søllesteds apsis findes en karnis af sandsten (s. 407), men ellers
indskrænker profileringen sig til groft hugne rundstave på sokkelfremspringet.
En undtagelse danner tovstaven på Erindlevs sokkel og især tovstavene på
Hunsebys indskriftsport (s. 909*) og frem for alt på dens korbuekragsten,
hvor tovsnoningerne har nået en finhed og akkuratesse, der ikke er overgået
nogen steder. Endelig står Sdr. Kirkebys gotlandske portal (s. 1381*) i en
klasse for sig selv, idet den i sin helhed sikkert er et importeret arbejde.
Teglstensarkitekturen har, som det vil fremgå af det foranstående, anvendt
en rigdom af formsten, som i alt væsentligt har været dannede før brændingen.
Som de vigtigste må nævnes: skråkanter, hulkanter, rundkanter og vulster,
særlig til sokler; halvsøjler til stave under vinduer; skråkanter, hulkanter,
rundkanter og halv- eller trekvartsøjler af forskellige dimensioner beregnet til
vinduesfalse og især til døre; konsolsten beregnet til at henmures som rulskifte
og eventuelt med svagt trapezformet forside, eller henmuret som almindelig
binder og med rillet eller på anden måde forsiret forside; buesten til enkelt
eller krydsende rundbue eller sten med begge langkanter afrundet til henmuring som spærfrise. Endvidere en krum løber til brug over buestikkene.
Endelig en række kapitæler formet i en enkelt sten, nemlig terningkapitæl,
klokapitæl og trekantkapitæl. Den foranstående gennemgang af de grupperede
kirker har vist, at mens buefriserne optræder tidligt og hurtigt følges af klokapitælet, er det først i Herredskirke-gruppen, at trekantkapitælet dukker op.
Denne gruppe er den sidste, der kender buefriserne — fraregnet en opblussen
i Sakskøbing — og i Stubbekøbing-korets gruppe kendes kun trappefrisen
1

Beckett, I, s. 154 ff.
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samtidig med, at alle kapitælformerne er så godt som forsvundne. Den mest
udbredte gesimsfrise er tandsnittet med kantstillede, afrundede tænder, der
ligesom savskiftet kan optræde når som helst. Den gotiske kirketype afviser
i sin store nøgternhed så godt som ethvert ornament, der ikke kan dannes af
en almindelig munkesten eller højst en skrå eller afrundet kant.
De enkelte formsten skylder ikke de laalandske bygmestres fantasi deres
opståen. Som foran omtalt kan hver eneste af dem føres tilbage til lombardiske
forbilleder, den halvrunde søjlestav på Tilleses apsis f. eks. til kirkerne i
Modena eller den lille S. Marto i Novana, spærfrisen til S. Rufillo i Bologna,
den krydsede buefrise langs Godsted-gavlens taglinier til adskillige kirker i
i Pavia o. s. v. Men det sidste motiv kendes også fra Jüterbogk i Brandenborg,
og bue- og rudefriser, klo- og trekantkapitæler forekommer nøjagtigt i den
laalandske form på Lybæk-egnen, mens andre detailformer uden vaklen er
henført til sjællandske forbilleder. Må det med det foran (s. 1507) anførte godtages, at de laalandske formsten er importvarer, bliver det straks forståeligt,
at danske og nordtyske former kan trives på samme kirke, og at de ikke lader
sig anvende som ledetråd for bygningens arkitektur og end ikke, eller i hvert
fald kun med stor forsigtighed, kan benyttes i vor søgen efter bygmesterfællesskab. De repræsenterer blot en smagsretning i tiden og har været anvendt
efter tilfældigt behov, tilbud og måske forhåndenværende beholdninger. Det
forholder sig med formstenene omtrent som med andre dekorative motiver,
f. eks. de af savskiftebånd i trekanter opdelte gavlfelter, der ikke kan føres
tilbage til en enkelt bygmester og ikke engang til en bestemt skole, men er
ret tilfældigt anvendt på kirker over hele området, som må være opført til
vidt forskellige tider.
Skulptur. Naturstenskirkerne har i nogen grad været udsmykket med skulptur, men granitskulpturen når hverken i forholdsvis omfang eller i kunstnerisk
kvalitet op på højde med den jyske granitkunst. Dette hænger måske til dels
sammen med, at Laaland kun har to t y m p a n a , hvoraf det ene er glat, mens
det andet, på Halsted (s. 596*), kunstnerisk på flere måder er mærkeligt. Relieffet viser to modvendte, svævende engle, der holder armene frem mod hinanden og synes at bære eller støtte en kronet kvindefigur. Mens englene er
temmelig groft hugget og på ingen måde skiller sig ud fra almindelig romansk
granitkunst, er kvindens hoved af stor skønhed og finhed. Måske fremstiller
det hele Marias himmelfart, hvilket i sig selv er mærkeligt, hvis relieffet sammen med kirken er ældre end 1177, idet Mariadyrkelsen på det tidspunkt
endnu ikke havde nået sin blomstring. Det er dog på dansk grund ikke uden
parallel, da der på det gyldne alter fra Lisbjerg findes en meget lignende fremstilling fra ca. 1150 1 . Det kan ikke udelukkes, at den store forskel i behand1

P. Nørlund, Gyldne altre, Kbh. 1926, pl. II.

KUNSTHISTORISK

OVERSIGT

1563

lingen af Maria-hovedet og de andre dele skyldes en i gotisk tid foretaget ophugning. En kvader på Halsted har et relief af en mand, der med sværd og
skjold kæmper mod en stor løve (s. 597), hvor kunstneren måske, med en
misforstået henvisning til kirkens værnehelgen, S. Samson af Konstantinopel,
har fremstillet Samsons kamp, men samme motiv kendes dog fra en billedkvader på Skrøbelev kirke på Langeland 1 . Det kunstnerisk meget jævne arbejde i Halsted er interessant ved den omhyggelige redegørelse for ride-opslidsningen i mandens korte kjortel. Denne ridder har ikonografisk megen
lighed med en tilsvarende figur på Ringsebølle kirkes søndre døroverligger
(s. 653*), der i det hele er udarbejdet i dybere relief og med større omhu.
Begge riddere bærer sværd og stort trekantet skjold, og deres modstandere
må begge steder opfattes som repræsentant for de onde magter, i Ringsebølle
i skikkelse af en troldeagtig mand med økse og rundt, naglebeslået skjold.
Denne fremstilling har en forbløffende lighed med en mosaik i S. Maria Maggiore i Vercelli 2 , hvor ridderen har ganske samme bevæbning, og hans modstander, en neger, et rundt skjold. En indskrift forklarer billedet som Rolands
kamp. Samme forestillingskreds eller måske beslægtede forbilleder må ligge
bag begge fremstillinger. Ringsebølle har desuden en billedkvader med et
udyr, ornamentale små buefriser og planteslyng samt et mandshoved, der
ligesom et tilsvarende hoved på Halsted og det meget smukke, i højt relief
stående hoved på Hunseby (s. 906) måske er et stifterbillede. Hunseby-hovedet
har samme lange, omhyggeligt opsatte overskæg som Toste på stifterrelieffet
fra Sdr. Kirkeby (s. 1381*), der sammen med det tilhørende Kristus-relief er
udført i gotlandsk kalksten og tæller blandt Danmarks mest udtryksfulde
senromanske stenskulpturer. En mærkelig modsætning hertil danner de i
kridtsten udskårne stifterbilleder på nabokirken Sdr. Alslev (s. 1396*), der er
helt blottet for kunstnerisk kvalitet, men som ikke uden humor skildrer den
sværdbærende herremands brede korpus og hans lille kone. Måske er en mandsfigur i lang kjortel på Horbelevs kor ligeledes et stifterbillede (s. 1434). Derimod er de små, menneskelignende figurer, vist af kridt, der er indsat i murværket på Skovlænge, Herredskirkes tårn og Utterslev, formodentlig at betragte som et ornament. Det samme gælder de mandehoveder (af kridt som
hvælvingskonsol, deraf tre udvendig på Horbelevs tårnmur) og af tegl som
buekonsol, der findes på ikke så få af kirkerne. Kors, liljer og geometriske
figurer findes på såvel granit som kridt i former, der påminder om døbefontenes ornamentik. Den gotiske stenskulptur er meget sparsom og indskrænker
sig, udover de foran omtalte konsolhoveder, til et mærkeligt granitrelief af
den korsfæstede, omgivet af marterredskaberne, på Maribo domkirke (s. 41*),
1
2

Mackeprang, Døbefonte, fig. s. 117.
A. K. Porter, Lombard Architecture III, Yale 1917, s. 464, pi. 215, 4.
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hvortil det måske er kommet andet steds fra 1 . Endvidere har Nr. Vedby en
række unggotiske kridtstenskonsoller under gjordbuerne, hvoraf den ene har
et lille, udmærket karakteriseret oksehoved (s. 1174*). Et forsøg på at betragte dette hoved som det meklenborgske våbendyr, fordi Falster i perioden
1326—48 var pantsat til de meklenborgske fyrster, må opgives, dels fordi
oksehovedet mangler kronen mellem hornene, der vistnok er en uundværlig
del af det meklenborgske våben, dels fordi kirken antagelig er lidt ældre.
DATERINGSPROBLEMER
Direkte datering ved opgivne årstal findes ikke for nogen af kirkerne af
romansk type. Fra den ældre middelalder kan overhovedet kun to tidsangivelser fremdrages, nemlig at kaldsretten til Halsted kirke i 1177 af kronen
blev overdraget til Ringsted kloster 2 , og at biskop Gisike (1286—1300) har
skænket relikvier til alteret i Stokkemarkes tilbyggede apsis (s. 458). For
Halsteds vedkommende tør man gå ud fra, at det drejer sig om den nu stående,
smukke kvaderstenskirke, der godt kan have stået i 25 år eller mere, da overdragelsen fandt sted; apsiden i Stokkemarke skiller sig tydeligt ud fra den
oprindelige teglstenskirke som et ret groft stykke arkitektur. I den således
indkredsede periode 1150—1300 udfylder naturstenskirkerne naturligt det
første afsnit, idet der ikke er noget, der tyder på, at de er væsentligt ældre,
da de savner de ældre romanske kirkebygningers særlige kendetegn og deres
profileringer som foran (s. 1561) omtalt er temmelig slappe og sløje, som det
i reglen vil være tilfældet ved en stilperiodes udklange. At kirkerne i de to
falsterske Kirkeby'er er af natursten, skal ikke forbigås og kan sikkert tages
som tegn på en relativ høj alder, men mens Nr. Kirkeby er grov og uden
karakteristiske detailler, peger enkelthederne i Sdr. Kirkeby (s. 1379) både
ved deres materiale, gotlandsk kalksten, og udførelse mod 1100'ernes slutning.
At teglbrændingskunstens indførelse ikke med eet slag sætter en stopper for
arbejdet med natursten ses alene deraf, at Fæmø granitkirke er sengotisk, og
i Stubbekøbing er tegl anvendt som sekundært materiale ved kritstenskirkens
opførelse. Denne sidste kirke må derved og ved sine af sjællandsk arkitektur
betingede former dateres til tiden op mod 1200. Døbefontene yder ingen hjælp
ved naturstenskirkernes datering, end ikke ved den relative. Som det vil ses
af listen s. 1509, har ganske vist fire ud af de tolv granitfonte af romansk type,
men de er for plumpe til at tillade en skarpere datering, og lignende fonte
findes fordelt i alle amtets kirker, selv i de udpræget gotiske kirker. Erindlevs
mærkelige kleberstensfont er af gotisk type (s. 696*). Den gotlandske font, fra
1
2
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begyndelsen af 1200'erne, som vistnok har hørt til Søllested, bekræfter indtrykket af denne kirkes sene opførelsestid. At behovet for kirker på K n u d VI's
tid skulle have været tilfredsstillet med forhåndenværende naturstenskirker,
er der ingen grund til at tro. Et blik på kortet s. 1489 vil vise, at de ligger
samlet i grupper og flere steder med mindre end 5 km indbyrdes afstand,
mens den østligste trediedel af Laaland slet ingen har. Vi må derfor forestille
os et sæt af ældre kirker, formentlig af træ, som efterhånden er forsvundet,
da det store teglstensbyggeri tog fat.
Teglstenskirkerne repræsenterer en enorm byggevirksomhed inden for et forholdsvis begrænset tidsområde, og et forsøg på at tidsfæste den må uvilkårligt
tage hensyn til de i landet rådende politiske og økonomiske forhold. Vendernes hærgninger gjorde Absalon ende på, men Østersøen var alle dage en
yndet tumleplads for sørøvere, således som vi endnu sidst i 1300'erne ser med
Vitalianerne, og i hvert tilfælde i kystegnene kunne man aldrig føle sig sikker,
løvrigt vides voldsomme begivenheder i stor stil ikke at have fundet sted,
omend Nykøbing blev erobret i 1253, og med Stubbekøbing som lidelsesfælle
igen blev plyndret i 1289, samt at Laaland så sent som 1510 blev hærget; alt
væsentligt lybækkernes værk. Det er imidlertid et spørgsmål, hvor meget
kongernes storpolitik og rigets fremgang eller modgang har influeret på landsbyernes kirkebyggeri. To andre forhold har sikkert været langt vigtigere: handelen med Nordtyskland og øernes magthaver. På egne småskuder har bønderne sikkert i umindelige tider drevet handel med deres landbrugsprodukter
på Nordtyskland og har formentlig som returlast medtaget bl. a. mursten.
Vi ved, at handel er sket på denne måde, thi 1547 søgte Christian I I I at lægge
bånd på trafiken, antagelig tilskyndet af købstæderne, og den har derfor nok
været af betydeligt omfang. Vi tør vist nok gå ud fra, at den har været
gennemført uden hensyn til kongeabdikationer, pantsættelser og krige. Magthaverne har i lange perioder været fyrstelige lensmænd. Allerede Valdemar I
skal have givet dele af Laaland til venderfyrsten Pritslav, hvis søn Knud
havde øen som len. Christoffer I havde som prins Laaland-Falster og efter 1260
havde Valdemar Sejrs søn Knud Laaland. 1326 fik grev J o h a n den Milde øen
i pant og Meklenborg-fyrsterne havde Falster indtil Valdemar Atterdag 1347
fik øerne i sin hånd. 1320—60 er blevet betegnet som en periode med fred og
fremgang for riget, men det er dog tvivlsomt, om kirkebyggeriet — uanset
selve den fyrstelige panthaver — kan have haft fredelige vilkår. Fyrsten havde
svært ved at styre sine slotsfogeder, der nok har vidst at sætte deres bønder
i arbejde på anden måde. Vi kan minde om, at det mægtige Ravnsborg på
Laalands nordkyst blev rejst 1335, men må da studse over, at den nærmeste
kirke, Birket, netop må antages at være bygget på dette tidspunkt eller kort
efter. Det kan forklares ved, at der til opførelsen af borgens bygninger har
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været samlet en overflødighed af både byggematerialer og håndværkere, og
at kirken har været afslutningen på aktiviteten. Det er værd at bemærke,
at netop den første halvdel af 1300'erne har forsynet kirkerne med de skønneste kunstværker især korbuekrucifikser og kalkmalerier. Dette siger intet
om bøndernes forhold, men beviser, at kunsten i kirkerne havde gode vilkår
under fremmedherredømmet. Resultatet af ovenstående lille redegørelse må
være, at fraregnet korte perioder, hvor det virkelig gik på livet løs, kan ingen
politiske begivenheder antages at have stået som absolut hindring for kirkebyggeriets rolige udvikling.
Vender vi tilbage til dateringsproblemerne, har vi da kun kirkerne selv som
ledetråd. Bedømt efter deres stilpræg gennemløber de alle faser fra senromansk
tid op til de gotiske klosterstiftelser i første halvdel af 1400'rne og med Kappel
kirke, til hvilken årstallet 1464 er knyttet, som den yngste. Lidt nærmere kan
vi komme ved studiet af de enkelte kirker. Hvis vi betragter Ryde (s. 391)
som den ældste, vil vi se, at dens plan ikke, som i højromanske kirker, er udstukket udelukkende over et system af kvadrater, men at vi her møder den
ligesidede trekant (s. 1507), der skulle komme til at spille en ikke uvæsentlig
rolle i den gotiske arkitektur 1 . I de derefter følgende kirker møder vi, som foran
påvist, hele det teoretiske konstruktionsapparat med gyldne snit, diagonaler
og cirkelslag, som tilhører den gotiske arkitektur, og som bl. a. medfører den
stejle tagrejsning. Trods alle apsider, rundbuer og dobbelt smigede vinduer
må vi da godtage, at teglstenskirkerne på Laaland-Falster tilhører den gotiske
arkitektur. Selv de, der ved en flygtig betragtning gør indtryk af at være
ældre i stilpræg, end hvad man ellers betegner som overgangsstil. Imidlertid
ligger øerne jo så at sige klemt inde mellem Esrom-egnens kirkebygninger,
Gumløse i Skåne og cistercienserarkitekturen på Rygen, der alle ligesom Herlufholms kirke har detailler, vi genfinder på Laaland-Falster. Hvis øernes
kirker var samtidige med de her nævnte, m å t t e også karakteren af selve deres
arkitektur være overensstemmende. Og dog finder vi, at de »fremmede« kirker
svarende til deres sikre dateringer (Gumløse 1191, Bergen på Rygen 1193)
helt har bevaret den romanske stils præg, ikke mindst fremhævet ved den
lave taghældning (Herlufsholm, D.K. V, Sorø Amt, s. 1118). Springet fra
kulturcentrenes arkitektur, fra Eskils og Absalons byggepladser til Laalands
kirker er så stort, at de i tid må være adskilt ved en lille menneskealder, og
vi vil derfor formode, at den laaland-falsterske teglstensarkitektur af romansk
type sætter ind ved 1220—25. De tre-sidede apsider på Eskilstrup og Sakskøbing er gotisk prægede, men tydeligt ældre end forannævnte apsis på Stokkemarke fra 1286—1300. På Sakskøbing, hvor skibet, som det så ofte er til1

G. Dehio: Untersuchungen über das gleichseitige Dreieck als Norm gotischer Bauproportionen. Stuttgart 1894.
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fældet, er yngre end koret, er skibet relativt meget stort; det er fristende at
sætte dette i forbindelse med byens vækst efter dens ophøjelse til købstad,
hvilket formentlig fandt sted i Erik Plovpennings tid, altså i 1240'rne eller
lidt før i overensstemmelse med, at Laalandslisten fra 1231 benytter landsbynavnet Sakstorp, mens den yngre byliste kender købingen. Benyttelsen af
rundbuer og i det hele taget romansk stilpræg langt op i gotisk tid er velkendt andet steds fra. Således finder vi i Lombardiet en romansk apsis fra
1353 på S. Michele kapel i S. Michele di Pievepelago 1 , og i selve gotikens
moderland, Frankrig, skal være opført romanske kirker i 1400'erne 2 . Fra dansk
grund kendes Torbenfeld på Sjælland fra 1457 med romansk plan, Marie
Magdalene på Djursland fra 1424—49 har endog romansk apsis og Allerup
kirke på F y n fra 1307—08 har foruden spidse buer smigede rundbuede vinduer 3 . (Det er dog et spørgsmål, om det her drejer sig om en ombygget romansk
kirke). Det Maribo a m t nærmeste eksempel er vistnok Karise kirke fra 1261,
der har rundbuede romanske vinduer, deriblandt et trekoblet af nogen lighed
med Idestrups, og på koret en taghældning, der er stejlere end sædvanligt på
romanske kirker, omend den ikke er så stejl som på de laaland-falsterske.
Her drejer det sig om godt 70 kirker, som jo ikke alle kan være rejst i løbet
af nogle få år, og som tydeligt gennemløber en udvikling mod de gotiske stilformer. Det er derfor vist ikke urimeligt at regne med en byggeperiode på
ca. 50 år, altså indtil 1270—75.
Derefter antager kirkebygningen form af et gotisk langhus med tresidet
korgavl og beregnet på overhvælving. Af denne type har vi på grund af ribbeprofilet og andre detailler tidsfæstet Nr. Vedby til slutningen af 1200'erne
(s. 1171), hvilket iøvrigt er i god overensstemmelse med dateringen af kirkens
korbuekrucifiks. Formen, der holdt sig næsten hele middelalderen ud og
utvivlsomt er kommet til norden fra Nordtyskland, har måske nået sin store
udbredelse på Laaland-Falster i de perioder i 1300'erne, da øerne var underlagt
fremmede magthavere. Af de gotiske købstadskirker må Nysted være fra
o. 1300 og er nær k n y t t e t til flere af landsbykirkerne, mens de andre, der er
daterede, Maribo 1416—46, Nykøbing efter 1419 og Nakskov fra samme år
og det meste af århundredet ud, ikke synes at have påvirket byggeriet på
øerne iøvrigt. I de sidste kirker, Kappel fra 1460—70, Askø og Majbølle, synes
man at have grebet tilbage til romanske planformer. De bærer tydeligt præg
af en arkitektur i opløsning.
Til støtte for dateringsforsøgene har vi kalkmalerierne og det ældste løse
inventar, hvilket her vil sige døbefonte og udskårne figurer, især korbue1
2
3

A. Kingsley Porter, Lombard Architecture I, New Haven 1917.
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krucifikser. Kun for kalkmaleriernes vedkommende er vi sikre på, at der ikke
har fundet en overflytning sted, eventuelt fra en ældre kirke. Blandt de hidtil
fundne kalkmalerier er kun to tidsfæstet til o. 1200, nemlig i Horbelev og Nr.
Kirkeby, der begge er romanske naturstenskirker, og på kridtstensmurværket
over Stubbekøbing korbue er en dekoration fra 1250—1300. Alt dette kan
være udført een eller to menneskealdre efter kirkernes opførelse. Stadagers
ældste kalkmaleri sættes til o. 1250. Blandt de under beskrivelserne af de enkelte kirker angivne kalkmaleridateringer til perioden 1250—1300, er der kun
i Eskilstrup (s. 1302) og Aastrup (s. 1464) tilstrækkeligt bevaret til, at dateringen har bærekraft (se sagregister), og i alle tilfælde modsiger de ikke den
foran anførte tidsfæsteise for bygningerne. Yngre blandt kirkerne af romansk
type er Gundslev, Nr. Alslev og Brarup, der alle har kalkmalerier fra o. 1300.
Et knælende ægtepar malet i Brarups korhvælv kan være kirkens stiftere, og
i så fald er denne spidsbuede kirke med romansk plan temmelig ung. I det
foregående er Kippinge sat som ældst blandt kirkerne af gotisk plantype, dens
kalkmalerier fra første halvdel af 1300'rne er dog næppe fra kirkens allerførste dage sålidt som Vesterborgs fra århundredets sidste halvdel. Kalkmalerierne i Majbølle viser, at kirken må være opført før 1400. Det vil af denne
flygtige gennemgang af kalkmalerierne ses, at de i intet tilfælde byder på
overraskelser, hvad dateringen af kirkerne angår, men at de i hvert tilfælde
viser sig at være yngre, ofte flere årtier, end kirkerne, de hører til.
Døbefonten er et uundværligt tilbehør til enhver kristen kirke, klosterkirkerne ene undtaget. Normalt regner man i Danmarks romanske kunst med,
at fontene er jævngamle med kirkerne. På Laaland-Falster synes forholdene
ikke at være så simple. Flertallet af granitfontene er så plumpe og enkle i
form, at selv om de betegnes som romanske, er de i virkeligheden temmelig
tidløse og kan i hvert tilfælde godt trækkes langt op i 1200'erne. Tvivlen om
granitfontenes ægte romanske datering er også rejst andet steds (Mackeprang,
s. 99, 104). Ene fontene af sydfynsk type i Danmare, Utterslev og Krønge
er såvel teknisk som ornamentalt finere, men der er intet i vejen for at betegne
dem som senromanske og placere dem et godt stykke op i 1200'erne, således
at de kan være samtidige med deres kirker. Det samme gælder den skånske
font fra Arninge. Vanskeligere stiller det sig med de gotlandske fonte. Den
ældste og fineste af dem alle, Løjtoftefonten, henføres til 1150'erne 1 og må
således være ældre end teglstenskirken. Det samme gælder formentlig Skelbyfonten, som sættes til o. 1200. Desværre er Skelby kirke selv helt ombygget
og kan derfor ikke sammenlignes med fonten. En del af øernes 17 eftermiddelalderlige fonte er sikkert erstatninger for gotlandske, således som vi ved, det
er tilfældet i Sakskøbing, Kippinge og fl. st. De øvrige 36 gotlandske fonte
1
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er af typer, der med fuld ret betegnes »eksportfonte«. De står her tættere, end
noget andet sted i Danmark, et forhold, der ikke udelukkende kan forklares
med henvisning til øernes beliggenhed i forhold til sejlruterne på Gotland.
Fontene er smukt grupperede og daterede af dr. Mackeprang 1 , men hovedmassen af dem er uden altfor sikre stilistiske kendetegn, og dateringen hviler
derfor delvis på vurderingen af de tilhørende kirkers alder. Vi må derfor passe
på ikke igen at datere kirkerne efter fontene. Materialet er stort nok til at
give et vist overblik (sml. listen s. 1509 ff.). Det er da mærkeligt, at blandt
naturstenskirkerne har ikke mindre end seks gotlandske fonte. Deriblandt er
Fæmø kirke yngre end sin font, mens Horbelev og begge de falsterske Kirkeby'er må være ældre. Landet og Søllested har fonte af den ældste type, der
antagelig opstår i begyndelsen af 1200'rne, og det kan ikke afvises, at disse
kvaderkirker kan være så unge. Til gengæld findes i de høj gotiske kirker kun
to gotlandske fonte, men lige så mange eller flere granitfonte af romansk type.
Seks af disse kirker, foruden klosterkirkerne, mangler helt middelalderlige
fonte, og det kan jo være gotlændere, der er kasseret. Blandt fontene af ældre
type, 1200—60, står 10 i kirker, som arkitektonisk passer dertil, mens 3 er
ældre end kirkerne, mest grelt i Engestofte, hvor vi med ret stor sikkerhed
dog ved, at der har været en tidligere kirke. De noget yngre fontetyper, hvorfra
en fod er dateret år 1300 (Sdr. Kirkeby, s. 1386), er, foruden i de omtalte
naturstenskirker, fordelt i tre teglstenskirker, der må være ældre end fontene,
og fem, der passer godt i alder og i hvert tilfælde er yngre end de kirker, hvor
den senromanske font dominerer. Blot skal fontetypens opståen føres noget
længere tilbage i tiden og — som det i og for sig er ganske rimeligt — have
kontakt med den foregående type, hvis afslutning er sat til 1260. K u n tre af
fontene tillader en skarpere stilistisk datering. Det er de to smukke løvværksfonte fra Tirsted (o. 1275) og Bursø (o. 1350), hvoraf den første må være lidt
og den anden meget yngre end kirken. Endvidere Birketfonten (o. 1350), der
i alder nøje svarer til den for kirken antagne.
Resultatet af denne fonteundersøgelse er således, at to af granitkvaderkirkerne muligvis først er opført efter år 1200, at de fleste af teglstenskirkerne
af romansk type tilhører tiden op mod 1250, og at kirkerne blandt dem med
gotiske stilpræg ligger ved 1260 og noget der efter. Men dateringsvanskeligheder for fontene, omflytninger og fornyelser skaber usikkerhed.
Den sidste mulighed for at finde hjælp til datering af kirkerne ligger i korbuekrucifikserne. Af tidlig gotisk type findes kun tre, alle fra slutningen af
1200'rne. I Nr. Vedby falder denne datering sammen med den for kirkebygningen antagne og støtter således på en betydningsfuld måde den ikke uvigtige
konstatering, at den højgotiske langhustype med tre-sidet østgavl opstår før
1
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år 1300. De to andre af denne krucifiksgruppe hænger i ældre kirker. Fra
begyndelsen af 1300'rne findes så mange korbuekrucifikser, at man må regne
med, at flertallet hører til de nu stående kirker, herunder Nr. Alslev og Brarup,
der må være opført t æ t ved år 1300. Brarup ejer desuden en smuk Madonna
dateret til o. 1225. Den må være bragt til kirken, der umuligt kan være bygget
så tidligt. Et lignende forhold kendes fra Fæmø, hvor den nuværende kirke
ikke kan være ældre end o. 1500, men hvor korbuekrucifikset er fra o. 1300.

TØMMERKONSTRUKTIONER
Bjælkelag og tagværker synes altid at have været af eg. Hvor bjælkerne er
bevaret, adskiller de sig ikke fra, hvad der kendes andet steds fra. Dog er der
en ejendommelighed, der efter det bedst bevarede eksempel er kaldt Gloslundeloft eller Gloslundeknægte (s. 356*). Det består i, at en lille, på forsiden
svagt hulet, knægt fra et hul i muren går op under bjælken; knægt og bjælke
har på undersiden været beklædt med påsømmede brædder, der for neden er
løbet af i en >-formet, hugget rille i muren, som tillige begrænser vægpudsen.
Konstruktionen kan findes både i kor og skib på langvægge og gavle og har
altså dannet et bræddeloft med store hulkehle. Den kendes i 19 kirker lige fra
Tirsted-gruppens til en gotisk præget kirke som Fejø. Disse kirkers måleenhed varierer jævnt mellem 28,93 cm og 31,88 cm, og lofttypen kan således
ikke være begrænset til et snævert tidsafsnit eller være en enkelt bygmesters
yndlingskonstruktion. Den er sikkert mere udbredt end til de 19 kirker, idet
den kan være skjult i mange fladloftede kirker, da den jo kun lader sig konstatere, hvor der senere er indbygget hvælv. En beslægtet form findes i de
tøndehvælvede bræddelofter, der har sat halvrunde spor på gavlene i Vaalse
og Gundslev. Også her er hugget en >-formet rille, som danner grænse for
vægpudsen, men som har sine fodpunkter inden for murflugterne og derfor
forudsætter en udbygget konsol. Denne lofttype er konstateret i Skørpinge
på Sjælland (D.K. Sorø a., s. 810), mens det flade Gloslundeloft så vidt vides
ikke er truffet uden for Laaland-Falster, hvor endda den overvældende mængde
findes på Laaland (kun to på Falster), og således synes at have sin hovedtilknytning til den laalandske teglstensarkitektur.
Tagværkerne følger de almindeligt kendte retningslinier. I flere af de romanske
naturstenskirker er umiskendelige spor af oprindelige åstage med rygningsplanke, således i Torkilstrup (s. 1132) og i Hunseby (s. 910). I Horbelev (s. 1435)
har der desuden været sideåse fra hvis overkant der har gået skråstænger fra
spær til bjælke. Lignende forhold iagttages i nogle af de ældre teglstenskirker.
I Rydes kor (s. 395*) har der på langs over den samtidige tøndehvælving
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ligget en svær bjælke, hvorpå der har stået stolper op til en trekantet, endnu
bevaret rygås. Over den ses hullet til en trekantet tagkøl. Noget lignende har
forholdet været i Stokkemarke (s. 453) og Hillested (s. 836). I Østofte ligger
en krum bjælke over apsidens kuppel (s. 856*). Den modtager fem stikbjælker
og bærer på midten en kongestolpe på hvis top syv spær hviler. Også Rydeapsiden har en lille kongestolpe. De romanske murlægter på langmurene er
enkelte steder iagttaget som brede egeplanker med en opstående kam (Gloslunde, s. 357*). Den romanske spærfagstype med lange skråstivere mellem
midte af bjælke og midte af spær er flere steder senere blevet omdannet efter
gotisk mønster med lange krydsbånd, særlig hvor man har m å t t e t skære bjælkerne bort for indbygning af hvælv. På spærenes undersider er ofte naglet
svære, skråtstillede stormlægter, og en langsgående afstivning med store kryds
og kongestolper er i flere tilfælde indbygget; i tårntagværkerne hører kongestolperne ikke sjældent med til den oprindelige konstruktion; hvor der er tale
om pyramidespir, er kongestolpen jo uundværlig. I Hunseby (s. 911) har spærfagene huljernsnummerering af en ejendommelig, skrifttegnslignende form,
ellers synes de ældre nummereringer oftest at være øksehugne streger. Den
åbne tagstol har sikkert været anvendt en del. Fra gotisk tid kendes den i
Torebys sideskibe (s. 1007—09) og i Krønge (s. 743) og Vaabensted (s. 927)
våbenhuse, men den kan, ligesom Gloslunde-loftet, have været mere almindelig.
Klokkestablerne er bevarede seks i tal, men som kortet, s. 1489 og listen,
s. 1496 f. viser, haves efterretninger om yderligere 22, og formentlig har antallet
været endnu større, der har måske endog hørt en stabel til hver eneste kullet
kirke. Konstruktionen består af en slank pyramidestub af svær eg omkring
en midtstolpe og afstivet med lange ranker eller kortere skråbånd (fig. 36 og
37). Kun Birket og Søllested har nu sadeltag, der måske er den oprindelige
tagform, de andre er dækket af lave pyramider. Udvendig er siderne overalt
klædt med brædder. Figurerne viser en analyse af målene på to af stablerne.
At tømmeret er tildannet i rene mål i fod er kun i overensstemmelse med god
håndværkerskik, men det overraskende er, at disse klokkestabler, såvelsom
de øvrige hvorfra opmålingsmateriale foreligger, er opført i samme fod som
kirkerne, de tilhører, for Søllesteds vedkommende 29,63 cm, ved Birket 31,65
cm. Vi kan deraf drage den i og for sig naturlige slutning, at klokkestablerne
er opført samtidig med kirkerne og af samme bygmester. Søllested er en granitkvaderkirke fra o. 1200 (?), Birket kan dateres til o. 1350.
Klokkestablerne er ikke et særkende for Laaland-Falster. I det nuværende
Danmark findes endnu meget smukke eksempler i Sønderjylland, og dokumentarisk kendes de fra Sydfyn, men ikke der udover, og konstruktionen kan
således vist betegnes som en Østersøforeteelse, sikkert med forbindelse til
Sverige, hvor klokkestabler kendes i stort tal og i meget varierende former.
99*
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I middelalderens løb og i de følgende århundreder modtog flertallet af kirkerne en række ændringer og tilføjelser. I den henseende deler de skæbne
med kirkerne i det øvrige land, og vi skal derfor her indskrænke os til at henvise til sagregisteret og kort nævne et par karakteristiske enkeltheder.
Hvælvinger blev kun undtagelsesvis indbygget samtidig med kirkens opførelse, og da kun i koret. En undtagelse herfra er apsiden, der vistnok altid
har fået sit halvkuppelhvælv med det samme, i Tillese med indbyggede lydpotter (s. 342*); desuden Stubbekøbings grathvælv i søndre sideskib (s. 260).
De øvrige er markeret på 1000-dels planerne s. 1508 ff. Værd at mærke er Rydes
helstens tøndehvælv (s. 394) og Brarups sene helstens krydshvælv med halvr u n d t profilerede ribber (s. 1246). De gotiske hvælvinger følger de sædvanlige
retningslinier; en karakteristisk enkelthed er dog de skrå vederlagsbånd på
eet eller flere skifters højde, som samler vægpillernes false under vederlaget.
Denne ikke helt vellykkede detaille kendes vel andre steder, Slesvig, Møen,
men ikke så udbredt som her. Et ikke ubetydeligt antal hvælv er indbygget
efter reformationen i middelalderlige former. Dette er ikke mindst tilfældet i
købstadskirkerne, Nykøbing 1613—15, Nysted 1649, Rødby 1690; men også
i landsbykirkerne kendes de, f. eks. i Tillese, hvor der 1625 i vestforlængelsen
er bygget et hvælv af munkesten, som ganske ligner et middelalderligt.
Tårne præger i langt mindre grad de laaland-falsterske landskaber end de
danske øer iøvrigt. Det skyldes måske, at vore kirker har haft tømrede klokkestabler, således at det af hensyn til klokkernes anbringelse ikke har været
nødvendigt at opføre et muret tårn, og dog ser vi adskillige steder dokumenteret, at dette er gjort uden hensyn til, at der på stedet fandtes en klokkestabel.
Man kan kun undre sig over, at sognet — ofte i urolige tider — har kunnet
give sig i kast med den store opgave, der i omfang kan sidestilles med selve
kirkens opførelse og kræver lige så mange munkesten, ca. 100.000. Man fristes
til at tillægge de murede tårne fortifikatorisk betydning, dog i udpræget
defensiv retning, således at de i ufredstider kunne tjene som tilflugtsrum for
sognets befolkning, i hvert fald den ikke våbenføre del. Under beskrivelserne
af tårnene er flere gange nævnt lag af radialt stillede bomhuller i de øvre
stokværk, undertiden flere lag over hinanden. De er dannet under opførelsen
omkring temmelig tynde, oftest runde stokke, der er blevet omgivet af mørtel.
Det er ikke almindelige stilladsbomme, idet stokkenes krumninger har gjort
det umuligt at trække dem ud efter tårnets fuldførelse og der for øvrigt enkelte steder endnu ligger rester af træ i dem. De kendes mange andre steder,
ikke mindst i fæstningstårne både i Danmark (Korsør) og i udlandet. At de
skulle være beregnet på at bære et udbygget tømmer-galleri, modsiges af
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stokkenes runde form og spinkle dimensioner, 10—15 cm, men nogen fyldestgørende forklaring er, så vidt jeg ved, endnu ikke givet.
Fraregnet de senromanske tårne, som er omtalt foran (s. 1532), synes de
meget svære tårne beregnet til pyramidespir og med meget sparsom dekoration
at være de ældste. Østofte (s. 851*) er et smukt eksempel på denne type.
Senere i middelalderen fik de hyppigst gavle med kamtakker og blændinger,
i begyndelsen af den sædvanlige danske type, men i tiden umiddelbart forud
for reformationen med ret små kamtakker og en vrimmel af småblændinger,
der er samlede i stokværk (fig. 9). Typen har tidligere været betegnet »Næstved
Præstø« og særlig tilskrevet Næstvedmestre (D.K. VI, Præstø a., s. 1060 f.),
men de har vistnok deres fuldeste blomstring på Falster, hvor Stadager viser
det mest udviklede eksempel. Fig. 9 viser endvidere, at tårnets undermur på
det nærmeste danner et gyldent snits rektangel, samt at korets og skibets i
gotisk tid ombyggede gavle følger det gyldne snits vinkel.
GLASMALERIER
Som vistnok overalt i Danmark har glasmalerier været sjældne. Det eneste
bevarede er det smukke vindue fra Døllefjelde (s. 1047*), der måler 75 x 3 0 cm
— 1X2½ fod i kirkens måleenhed på 30,02 cm — og viser ridderen hr. Henrik
Plot. Det er malet o. 1400. Såvel i Døllefjelde som i flere andre kirker har
der været malet adelige våbenruder både i senmiddelalderen, f. eks. fra 1514—19
i Stokkemarke for lensmanden på Engelsborg hr. Albreth Glob og hans broder
Anders, degn i Roskilde og provst i Odense*, og i efterreformatorisk tid, de
yngste omtalte i Maribo 1634—35. De er alle forsvundet.
KALKMALERIER
Den rent arkitektoniske dekoration som rødt skaktavlsmønster i vinduesbuerne (Tillese, s. 344) eller den foran omtalte rødkalkning med hvide fuger
på vægfladerne falder uden for malernes egentlige kunstneriske virksomhed.
Det samme gælder de talrige indvielseskors af traditionel type, som undertiden
kan være malet direkte på murstenen (Tirsted, s. 807). Først når vi møder
billedfremstilling på pudsede flader, kan der tales om kalkmaleri. På LaalandFalster er de høj romanske kirker fåtallige, og forekomsten af romanske malerier
står i forhold hertil. I Nr. Kirkebys apsis har der o. 1200 været malet en
tronende Kristus på dybblå bund over en hjertebladsfrise. Denne sidste
(s. 1276*) viser såvel i kvalitet som type hen til den midtsjællandske skole.
Fra Horbelev haves efterretning om spor af glorier og sømme på klædebånd
i ophøjet stuk, og under hvidtekalken på triumfmuren er set rester af en geo-
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metrisk dekoration. De modellerede stukglorier holder sig langt op i 1200'rne
ligesom det romanske maleris hovedmotiv: den tronende Kristus omgivet
af evangelisttegn eller apostle, i Eskilstrup (s. 1302*) dog erstattet af Marias
himmelkroning, men dette smukke billede er desværre ikke bevaret.
Først fra tiden op mod 1300 er billederne tilstrækkeligt velbevarede, til at
man kan danne sig et indtryk af dem. Virkelig fremragende i kvalitet er malerierne på korets nordvæg i Eskilstrup (s. 1303*), hvor der på en tæppemønstret baggrund er vist flugten til Ægypten og fremstillingen i templet,
øjensynligt, som det vel i reglen har været tilfældet, med et bogmaleri som
forbillede. Lidt yngre og knap så værdifuld er den tronende Kristus og apostlene
på Aastrups triumfmur (s. 1464*). En noget lignende frise er desværre helt
ommalet i Stubbekøbing. Fra denne kirke er ligeledes forsvundet et tæppeagtigt maleri med tre rækker apostle, engle og serafer i gotiske arkader fra
1300—25 (s. 270*). Malerierne fra begyndelsen af 1300'rne i Toreby sakristi
er i Majestas-fremstillingen og ornamentiken endnu fastholdt af den romanske
tradition, mens motivvalg iøvrigt og de naturalistiske blomster viser gotiken
(s. 1010*). Det samme gælder de noget stivere billeder i Nr. Alslev apsis, der
har særlig interesse ved at være Danmarks ældste daterede kalkmaleri, men
med den drilagtige omstændighed, at de to sidste cifre i årstallet ikke kan
læses (s. 1193*). Til denne periode hører de smukt tegnede billeder i Brarup
korhvælv, hvoriblandt ses et stifterpar (s. 1249*). Lidt yngre er de manierede
billeder i Kippinge (s. 1223*). Udmærkede eksempler på gotikens »skønne stil«
findes i mere eller mindre velbevaret tilstand over hvælvingerne, hvor de som
oftest har undgået overkalkning, men ikke håndværkernes skødesløshed. Særlig lægger man mærke til Kristoforus-billederne på nordvæggene i Herredskirke (s. 578*), Sædinge (s. 787*) og Stadager (s. 1267).
Fra midten af 1300'rne eller lidt senere er det interessante billede i Nr.
Alslev af den dømmende Kristus, der omgives af naturalistisk fremstillede
apostle, som i frie grupper samler sig på siderne af ham (s. 1194*). Dette
billede har meget tilfælles med den lidt yngre dekoration af korhvælvingen i
Østofte (s. 857*), der igen må sammenstilles med hvælvmalerierne i V. Broby
(D.K. Sorø a., s. 308) og er betinget af billedopbygningen i mester Bertrams
altertavle i Hamborg S. Petri eller et fælles forbillede. Bogmaleriets indflydelse,
som så ofte mærkes i kalkmalerierne, gør sig særlig stærkt gældende i en t a b t
fremstilling af jomfru Marias død fra slutningen af 1300'rne i Sakskøbing
(s. 140*). At kalkmalerier ligefrem imiterer vægtæpper, er ligeledes et velkendt
fænomen, der er meget tydeligt i Lillebrændes kordekoration (s. 1151*) og i
Maglebrændes Kristoforus-billede (s. 1123*), der som sædvanligt sidder på
nordvæggen. Blandt de mange »nådestole« er det stærkt ødelagte billede i
Bursø (s. 766*) af meget høj kunstnerisk kvalitet.
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De kunstnerisk og ikonografisk betydningsfulde billeder i Tirsteds kor
(s. 807*) røber tydeligt deres udspring fra bogkunsten; deres værdi øges ved,
at de ved indskrift kan dateres til mellem 1400 og 1425. I 1400'rnes senere
del er det yndefulde i tegningen forladt og erstattet af kras realisme, som i
den mærkelige pieta i Taagerup (s. 666*), eller folkelig fortællelyst, parret med
trang til at udfylde hvert eneste t o m t rum i fladen. E n d n u kan fremstillingerne
dog være af betydelig monumentalitet, som i S. Anne kapel i Stubbekøbing
(s. 272*), hvis billeder er nær beslægtet med malerierne i Roskilde domkirkes
Hellig Trekongers Kapel fra 1460'rne og med dekorationerne i Vordingborg 1 .
De fleste sengotiske kalkmalerier har erstattet kunstnerisk kvalitet med
kulturhistorisk betydningsfulde fremstillinger af dagliglivet indpasset i bibelske
motiver og enkelte moraliserende billeder. Slutningen af 1400'rne er helt
domineret af den også i Præstø amt meget virksomme »Elmelundemester«.
Af ham selv eller hans elever kendes på Laaland-Falster store arbejder i
mindst 10 kirker, sjældnere, som i Brarup, der må regnes til hans ældre arbejder (s. 1250*), på væggene, men hyppigst på hvælvingerne. Blandt store
arbejder fra hans hånd kan iøvrigt nævnes Tirsted (forsvundet, s. 810*),
Taagerup (s. 667*) og Aastrup (s. 1466*). Blandt hans værksteds seneste arbejder må vistnok regnes udmalingerne i Nr. Alslev skib, hvoriblandt en dødedans (s. 1196*) vestligst i skibet er af betydelig virkning.
I tiden op mod reformationen har man i Fæmø malet en dommedagsscene
samt Peder, Paulus og S. Nicolaus foruden en nådestol over alteret (s. 886*),
og i Radsted er lignende fremstillinger, om end ikke så træsnit-agtige, malet
i selve reformationstiden (forsvundne, s. 987*). Så sent som o. 1570 er en dømmende Kristus på regnbuen vist i Olstrup (s. 709*), men ellers indskrænker
de efterreformatoriske dekorationer sig til adelsvåben, ornamentik og indskrifter.
BILLEDSKÆRER- OG S N E D K E R A R B E J D E R
Middelalder.
I intet andet a m t er bevaret en så rig repræsentation af træskulptur fra slutningen af 1200'rne og indtil udgangen af følgende århundrede,
et tidsrum, som omfatter sidste del af den unggotiske og hele den høj gotiske
stilperiode.
Bortset fra nogle ganske få Maria- og helgenfigurer drejer det sig om de
såkaldte triumf- eller lægmandskrucifikser. Et sådant krucifiks havde oprindelig sin plads over åbningen mellem kor og skib (triumfbuen) og var i større
kirker k n y t t e t til et lægmandsalter. Triumfkrucifikset var ofte den lille sogne1

DK. Kbh. amt, s. 1592* ff., DK. Præstø, s. 174* ff.; Fra Nationalmuseets Arbejdsmark 1935, s. 70* ff.
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kirkes første og i lange tider eneste skulptur, det naturlige samlingspunkt for
menighedens blikke 1 .
Det er, da vore historiske kilder tier om kunstens kår i hine tider, meget
vanskeligt at give en helt fyldestgørende forklaring på, at den høj gotiske
skulptur er rigere repræsenteret i dette a m t end i nogen anden del af Danmark.
Maribo a m t er kulturgeografisk set en klart afgrænset og homogen landsdel,
»Smålandene«, hvis kirkebygninger på ganske få undtagelser nær danner en
smukt sammenhængende gruppe. Ganske uden kendskab til, hvad der her og
i andre egne i tidens løb er gået t a b t af kirkeinventar, bør man vogte sig for
altfor vidtgående slutninger ud fra tilstedeværelsen af de forholdsvis mange
højgotiske krucifikser. Men i betragtning af, at der foruden krucifikser fra
samme periode er bevaret flere vægmalerier (s. 1573 ff.) i Maribo amts kirker end
andetsteds i landet, har man vel lov til at slutte, at højgotikkens kunst her
har haft en særlig rig blomstring, en blomstring, hvis økonomiske baggrund
må have været rigdomskilderne, sildefisket ved Sundets og Østersøens kyster
og korneksporten til Nordtyskland. Om de særegne politiske forhold, som
rådede i denne del af landet i første halvdel af 1300'rne, kan have haft indflydelse på kunstens trivsel, veed vi ikke. Men sikkert og vist er det, at man på
Laaland og Falster altid har haft let adgang til at anskaffe sig tyske kunstnere eller kunstværker dels fra, dels via Lybæk, som nok var en hovedstation, men hverken ende- eller begyndelsespunkt på handelsvejene fra
Rhinegnene til Skandinavien.
I begyndelsen af den periode, fra hvilken der i Maribo amt er bevaret træskulptur, er muligheden for indflydelse og direkte import også fra andre kunstcentrer end de tyske til stede. At dømme efter fordelingen og arten af de
bevarede kunstværker har der endnu efter 1250 eksisteret ret produktive
værksteder på Sjælland, i Skåne, på Gotland og i Slesvig, de to sidstnævnte
steder endog temmelig længe. Her i Norden vil det navnlig i begyndelsen af
perioden være rimeligt at forestille sig kunstnerne k n y t t e t til de kirkelige
centrer, domkirker og klostre. Selv den strenge cistercienserorden kunne ikke
håndhæve forbudet mod udskårne billeder af Vor Frelser på korset. Det er i
denne forbindelse vigtigt at erindre, at stiftsbyen Odense lå fjernt, uden for
selve landsdelen, og at det eneste klostersamfund i amtet, som kan have haft
betydning for kunstens trivsel, birgittinernes i Maribo, først blev grundlagt, da
Lybæk ikke blot var et centrum for kunsthandelen, men notorisk også for en
næsten industrialiseret og i Skandinavien alt beherskende kunstproduktion.
Byer af mere end lokal betydning for kunsten fandtes hverken i amtet eller
i det øvrige Danmark før i den allersidste del af middelalderen, selv om udsmykningen af de mange senromanske og unggotiske kirkebygninger var en
1

Hans Wentzel i Nordelbingen X I I I , s. 139, note 1.
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opgave, som nok kunne opretholde livet for nogle malere og billedskærere i
de købstæder, hvor sildefisket skabte en vis velstand. Med andre ord har
man på Laaland og Falster, når det gjaldt kirkernes kunstneriske udsmykning
enten været henvist til udlandet (Hansestæderne, især Lybæk), andre landsdele og egne, eller man har m å t t e t gøre sin bestilling hos et af de — gennemgående mere beskedne — talenter, der havde affundet sig med forholdene i
de små købstæder på øerne.
Smålændingene har, når kirkebygningerne skulle tages i brug, meget ofte
vidst at sikre sig den gotlandske eksportvare: Døbefonte af sten 1 . Som skulpt u r betragtet er dog kun de to romanske i Løjtofte og Skelby af værdi, til
gengæld rangerer navnlig den førstnævnte meget højt. Flertallet af de mange
gotiske fonte af gotlandsk oprindelse tilhører den ret enkle bægerbladtype,
som begynder at optræde lidt efter 1200, og som fortsætter århundredet ud.
Den geografiske fordeling af disse importfonte kunne tyde på, at de er blevet
erhvervet dels i Lybæk, dels på Skånemarkedet 2 . At en del af de — dog gennemgående lidt yngre — træskæringer kan være kommet til Smålandene ad
samme vej, er så meget mere sandsynligt, som man veed, at Falstringerne tog
livligt del i disse markeder, og at et vigtigt sildemarked holdtes på Albuen
i Kappel sogn i hvert fald fra begyndelsen af 1400'rne*.
Fra sidste fjerdedel af 1200'rne er bevaret et mindre antal krucifikser i unggotisk stil: Nørre Vedby, Vegerløse, Østofte, Gurreby og Femø, der skønt
beslægtede dog næppe skyldes samme værksted. Ingen af dem når kunstnerisk
på højde med de bedste samtidige og lidt ældre sjællandske og skånske krucifikser af samme stærkt fransk inspirerede type. Bedst er det krucifiks, som
man i Nr. Vedby anskaffede straks efter kirkebygningens fuldførelse (s. 1179),
og som Beckett 4 finder noget i slægt med det fra Særslev kirke, men som dog
er et langt mindre ædelt kunstværk, hvis nærmeste stilfrænde snarest er at
finde i det statelige værk i Vegerløse. Iøvrigt synes gruppen at have flere tilknytningspunkter til de skånske end til de sjællandske krucifikser. Lændeklædets folder er helt stivnet i geometriske figurer på Fæmøkrucifikset, hvis
frontalitet og spinkle, lige arme udgør et konservativt træk. Et så stift og
åndløst arbejde udtrykker en provinsiel, krampagtig fastholden af forældede
stilformer og markerer en stagnering, som den Hans Wåhlin 5 har påpeget for
den skånske Ignaberga-skoles vedkommende.
Det billede af udviklingen, som man kan danne sig ved at betragte de mange
krucifikser fra det følgende århundrede er ligeså ufuldkomment, men langt
1
2
3
4
5

M. Mackeprang: Danmarks middelalderlige Døbefonte. Kbh. 1941, s. 367—401.
M. Mackeprang: op. cit. s. 379.
Jfr. ang. anskaffelsen af byggematerialer, især formsten s. 1492 f.
Danmarks Kunst II, 1926, s. 131.
Hans Wåhlin: Fransk Stil. Lund 1921. S. 91.
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mere broget, hvilket utvivlsomt hænger sammen med en øget påvirkning og
import fra nordtyske værksteder, som har arbejdet ud fra vidt forskellige
kunstneriske forudsætninger. Her spiller problemet Lybæk den største rolle.
Hans Wentzel 1 udtaler, at den danske skulptur efter 1300 antagelig enten
var lybsk eller lybsk bestemt, men Poul Nørlund 2 har i den anledning henledt opmærksomheden på mere direkte vestlige forbindelser og impulser, som
fra Frankrig, Køln og Westfalen navnlig over Ribe er nået til Danmark. For
Laaland-Falsters vedkommende kan man se bort fra sidstnævnte mulighed
for import; de billedskærerværkstæder og -boder, som allerede i anden halvdel
af 1200'rne er nævnt i Lybæk, har utvivlsomt været stedet, hvor man fra
Laaland og Falster havde lettest ved at forsyne sig, når man ikke ville nøjes
med, hvad de hjemlige kunstnere kunne præstere; men det alt afgørende
spørgsmål er, hvad lybsk kunst i slutningen af 1200'rne og i 1300'rne har
været — ganske sikkert både dette og hint. Selv en så kyndig specialist som
Wentzel har i hvert tilfælde haft ikke ringe vanskelighed ved på grundlag af
de meget få tidlig- og højgotiske arbejder, som endnu er bevaret i Lybæk, at
definere en speciel lybsk stil. Grunden ligger vel sagtens i det forhold, at ikke
blot har Lybæk været en stabelstad for kunst fra Rhinlandet, Westfalen,
Sachsen og andre egne, men fremmede kunstnere er strømmet til byen fra
alle verdenshjørner og har virket her i kortere eller længere tid uden derfor
at sætte væsentligt af deres særpræg over styr. H v a d der i 1300'rne er frembragt i Lybæk har langtfra alt været »lybsk« kunst.
Et af de mest afgørende vendepunkter i den kristne billedkunsts historie
indtraf med højgotikken, for Danmarks vedkommende o. 1300. Det er ikke
mindst i behandlingen af motivet: Den korsfæstede Kristus, at kunsten finder
nye udtryk, og inden for vort lands grænser følges udviklingen ikke bedre end
ved betragtning af Laaland-Falsters ca. 25 triumfkrucifikser fra 1300'rne, en
broget skare af mere eller mindre fremragende skulpturer, hvori de mest forskelligartede strømninger afspejler sig. Fælles er dog den nye opfattelse af
Kristus som den lidende Menneskesøn, en opfattelse, som er fremkaldt ved
franciskanernes, dominikanernes og de senere mystikeres udpensling af passionen.
Man må, som allerede nævnt, på forhånd regne med, at smålændingene i
nogle tilfælde har erhvervet deres korbuekrucifikser fra udenlandske værksteder, i andre har nøjedes med, hvad de hjemlige kunne præstere. Frasorterer man de kunstnerisk ringe eller helt værdiløse arbejder, vil det være
rimeligt blandt de tilbageblevne gode eller helt fortrinlige kunstværker at
søge efter importstykker.
1
2

Hans Wentzel: Lübecker Plastik. Berlin 1938. S. 128.
Acta Archaeologica XI, 1940. S. 132ff.

KUNSTHISTORISK

OVERSIGT

1579

Af følgende oversigt vil imidlertid fremgå, at det blot i ganske enkelte tilfælde synes muligt hos de laaland-falsterske krucifikser at fastslå stiltræk af
sikker lybsk karakter, hvilket styrker formodningen om, at de lokale mestre
har været særdeles leveringsdygtige.
Helt isoleret, ikke blot i Maribo amt, men i hele landet, står den kultiverede
og meget smukke torso fra Torslunde, hvis slanke og ranke skikkelse og blødt
draperede lændeklæde er helt i 1200'rnes nordtyske stil, medens det mærkelige, sorgbetyngede hoved med de store strittende øren hører den nye tid til.
Wentzel 1 anser dette krucifiks for et archaiserende værk af en lybsk (i Danmark virkende?) mester og daterer det til begyndelsen af 1300'rne.
I et medtaget krucifiks fra Nørre Ørslev hvis figurbevægelse har et mærkelig
knækket og kantet forløb, søger Poul Nørlund 2 et udgangspunkt for udviklingen af et mere harmonisk og behersket Kristusbillede (Idestrup, Toreby
og Horbelev). Men det er et spørgsmål, om der eksisterer nogen sammenhæng
i denne udviklingsrække. Anledningen til Nørre Ørslev-krucifiksets tidlige
datering, o. 1300, er formen på korstræet, hvis midtvulst forestiller en stamme,
som skyder blade, »livstræet«. Typen er ganske rigtig gammel, går temmelig
langt tilbage i 1200'rne og er i Maribo amt repræsenteret foruden i Nørre
Ørslev også i Vegerløse, Sædinge og Hillested. Da billedskæreren har sparet
de fine blade på den del af korstræets side, som skjules af figurens overkrop,
kan der ikke være tvivl om, at korstræ og figur hører sammen, men førstnævntes værdi for dateringen svækkes stærkt ved den kendsgerning, at man
uanset skulpturens stiludvikling og mange skiftende faser ofte stædigt holdt
fast ved korstræets overleverede former, navnlig når dette viste livstræets
hellige stamme. Som kriterier for en datering forekommer figur- og draperistil
derfor mere sikre, og man vil snarere end det rå, knækkede Nørre Ørslev-krucifiks vælge det desværre ligeså stærkt ødelagte fra Hillested kirke som et
tidligt udgangspunkt for en ret lokalpræget, gammelmodig type.
Hillestedfiguren ejer i udpræget grad de (opr. sachsiske) stiltræk, som er
karakteristiske for de nordtyske (lybske) krucifikser fra senromansk tid: kort,
trind krop, hofteforskydning mod højre og fremtrædende underliv. På lignende måde — omend i mindre grad — udmærker sig to andre krucifikser:
Arninge og Torkilstrup, sidstnævnte et stift og primitivt arbejde med udtalt
romansk præg, som til punkt og prikke svarer til Wentzels karakteristik af
det navnkundige, iøvrigt ældre og langt mere kultiverede krucifiks fra Grossenaspe 3 .
Kristusfiguren i Torkilstrup hænger på et spinkelt korstræ, et udpræget
1
2
3

Lübecker Plastik. Kat. nr. 66. S. 180 f.
Danmarks Billedhuggerkunst. Kbh. 1950. S. 74.
Hans Wentzel: Das Krucifix in Grossenaspe. Nordelbingen X I I I . 1937. S. 142.
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Fig. 38. *Korbuekrucifiks fra H o r r e b y (s. 1582).

O. N. 1948

eksempel på den specielle, herhjemme sjældne type af »palmetræskors« 1 .
Beslægtet hermed er det runde eller kantede korstræ med indstukne og afhugne grenstumper, som findes repræsenteret i Døllefjelde, Sakskøbing og Askø.
Det tørt og skematisk behandlede draperi og det i kontrast hertil fint
formede og sjælfuldt opfattede hoved viser tydeligt, at Hillested-krucifikset
trods figurtype og korstræ må dateres til begyndelsen af 1300'rne. Krucifikserne i Hillested, Musse og Arninge er alle i lige høj grad nordtysk prægede,
gammeldags arbejder, som sandsynligvis er blevet til i amtet.
1

W. L. Hildburgh: On Palmtree Crosses. Archaeologica L X X X I , Oxford MCMXXXI.
S. 49 ff.
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Fot. i N. M.
Fig. 39. * Krucifiks fra E l m e l u n d e K i r k e på Møn (s. 1582).

Ligeså isoleret som Torslunde-krucifikset står de to herfra — og indbyrdes
— uhyre forskellige i Sakskøbing og Døllefjelde, førstnævnte et lille fint og
spinkelt arbejde, hvis form og størrelse kunne tyde på, at det snarere er blevet
benyttet som processions- end som korbuekrucifiks i den ret store købstadkirke. Karakteristisk for figuren er det stærkt fremadhældende hoved og de
bøjede, runde knæ, de yderst spinkle og senede arme, altsammen træk som
kunne tyde på, at mesteren (eventuelt gennem elfenbensskæringer) er blevet
bekendt med fransk kunst og måske har arbejdet i bronze. Ifølge sin art,
kvalitet og størrelse må Sakskøbing-krucifikset betragtes som et udpræget
importstykke erhvervet i byens storhedstid, begyndelsen af 1300'rne. Dølle-
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fjelde-krucifikset viser ved sin armstilling og behandlingen af det lidelsesfulde
ansigt og dybt foldede lændeklæde hen til rhinsk-westfalsk kunst. Det kunne
også i kraft af sin kunstneriske lødighed have gjort hele den lange rejse fra
Køln.
To krucifikser fra 1300'rnes anden fjerdedel, Toreby og Idestrup hører til
amtets mest værdifulde og viser en sådan indbyrdes sammenhæng, at de må
være udgået fra samme værksted. Fælles for disse arbejder er de slanke, velproportionerede figurers bløde, s-svungne bevægelse, der nu ikke længere blot
er en hofteforskydning, men også inddrager overkroppen. Ikke alene kropsbevægelsen er et udtryk for lidelse, denne fremhæves i alle enkeltheder,
særlig kendbart i ansigtstrækkene, som desværre er stærkt forvanskede ved
en moderne hårdhændet restaurering.
Der har oprindelig været meget stor overensstemmelse mellem krucifikserne i Horreby (fig. 38) og det bekendte fra Elmelunde kirke på Møen
(fig. 39), som nu findes i Nationalmuseet. Bortset fra, at Horreby-figurens
s-sving er meget stærkt udtalt, er den i eet og alt overensstemmende med den
fra Elmelunde. Det, som gør disse mærkelige krucifikser så gribende, er den
summariske redegørelse for de anatomiske enkeltheder. Det er ikke naturtro
skildringer af lidelsen hos den døende eller døde forsoner, men simpelthen
lidelsens symbol i abstrakte, næsten stereometriske former, flad brystkasse,
udhulet underliv, kuplet mave og et lændeklæde, som fuldstændig underordner sig kroppens cirkelslag. Også de skarpkantede ben er cirkelsegmenter.
Selv om enkelte af de skulpturer, som er behandlet i denne oversigt og et
par ringere, ikke her nævnte arbejder kan være fra sidste halvdel af 1300'rne,
er a m t e t fattigt på kunst fra højgotikkens senere del. Også den flittige
Stubbekøbing-maler og hans værksted har tilsyneladende m å t t e t indstille sin
virksomhed o. 1350. Kalkmalerierne bliver færre i århundredets sidste halvdel. Det er vel ikke utænkeligt, at dette afspejler en standsning i den rige
kunstudfoldelse forvoldt ved sortedøden.
Der findes inden for vægmaleriet et enkelt eksempel på den stil, som
Hamburg-kunstneren Bertram (1367—1415) har givet navn, og kun få på
gotikkens såkaldte blide stil, som i Norden begynder at gøre sig gældende i
århundredets sidste halvdel, og som varede indtil sengotikkens realistiske
strømninger kvalte den. Maria med barnet fra Torslunde kirke (o. 1350—75)
er desværre blot en ruin; beskadiget, men ikke afgørende, er den fremragende
alabastgruppe af Maria med sin døde søn i skødet, pietåen fra Sønder Alslev
(fig. 4 0 - 44).
I slutningen af 1300'rne havde kunsten udvidet sin interesse for passionen
til også at gælde Gudsmoder og skabt pietá-motivet som et gribende billede på
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moderens sorg over sin døde søn. Særlig i Tyskland yndede man denne fremstilling, som i Rhinegnene fik en hjerteskærende outreret form. Nederlænderen
Claus Sluter, som i Burgund skabte en række epokegørende værker i en helt
ny, naturalistisk forfinet hofstil, vides i slutningen af 1300'rne at have fremstillet en sådan skulptur. Om den har haft nogen sammenhæng med SønderAlslev-pietáen, veed man naturligvis ikke, men sikkert er det i alt fald, at
denne har et nøje sidestykke i en gruppe fra Lybæks S. Jacobs kirke (nu i
Sct. Annen-Museet), og at dens mester, som Walter P a a t z 1 identificerer med
Lybækkeren Johannes Junge er afgørende påvirket af den fransk-nederlandske burgunderstil. Lybsk kunst var stadig overordentlig modtagelig for fremmed påvirkning: Burgkirche-mesteren arbejdede fuldstændig i den westfalske
skulpturs tradition, Henselin fra Strasbourg, Junges samtidige, hvis værker
ikke kan identificeres, er påviselig både i Hamburg og Lybæk. E n d n u var
lybsk kunst mangfoldig. At Sønder Alslev-gruppen ikke er skåret i træ, men
i alabast gør ikke principielt nogen forskel, da den bløde stenart lader sig
behandle med kniv. En kunstner som Johannes Junge er af sin samtid foruden magister lapiscidarum (stenmester) også benævnt bildemaker og bildesnyder, men intetsteds maler. Sønder Alslev pietåen har næppe stået i noget
alterskab, men heller ikke ganske frit, det taler bagsidens summariske behandling imod. Iøvrigt har gruppen været stafferet, rester af en oprindelig partiel
staffering viser sig tydeligt efter den nylig stedfundne konservering. Det er
ikke her stedet at gå nærmere ind på problemerne vedrørende datering (Paatz:
o. 1423) og tilskrivning, hvilke hører nøje sammen med gruppens stilistiske
jævnførelse med det også Junge tilskrevne Margrethe-gravmæle i Roskilde
domkirke 2 . Om det fine kunstværk oprindelig er anskaffet til den lille falsterske kirke er uvist. Paatz antyder, at det i lighed med Margrethe-gravmælet kan være blevet til for det danske kongehus; i så fald ville det have
været mest naturligt at forestille sig det bestilt til klosterkirken i Maribo,
hvis Vor Frue alter Erik af Pommern betænkte med en tavle 3 . Men vi må
lade os nøje med gisninger.
Ved bedømmelsen af alle i det foregående nævnte snitværker har vi m å t t e t
se bort fra een meget afgørende faktor: stafferingen. På få sene undtagelser
nær har alle middelalderlige billedhuggerarbejder været stafferet på en glat
kridtgrund, hvilket i betydelig grad har bidraget til deres æstetiske virkning.
Bogstavelig talt enhver i Lybæk i 12- og 1300'rne nævnt kunstner kaldes
1

Die lübeckische Steinskulptur der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts. Lübeck 1929.
Kat. Nr. 6, s. 60. Jfr. samme forfatters afh. Stammbaum der gotischen Alabastskulptur
1316—1442. Kunstgeschichtliche Studien für Hans Kauffmann. Berlin 1956. S. 130.
2
DK. Kbh. amt. S. 1824.
3
Ældste danske Archivreg. III, 289.
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Fig. 40. *Alabast-pietá fra Sønder Alslev (s. 1582).

N. E.1957
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N. E. 1957

Fig. 41—44. *Alabast-pietá fra Sønder Alslev (s. 1582).
Danmarks Kirker, Maribo amt
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pictor et sculptor imaginum. Efter 1400'rne er til navnet som oftest k n y t t e t
betegnelsen Bildschnitzer und Maler 1 .
I Hamburg, hvis laugsforhold i middelalderen er ret veloplyste 2 , indtraf
o. 1350 en omvæltning, ganske sikkert ikke blot et lokalt fænomen, bl. a.
gjorde billedsniderne sig på denne tid uafhængige af malerne, og i den følgende
periode optræder i større antal en gruppe håndværkere, som enten kaldes
kuntormakere (cunctorifices) eller snitkere. Disse oplysninger stemmer smukt
overens med, at de ældste nordtyske skabsaltertavler, som er bevaret, stammer fra slutningen af 1300'rne. Blandt disse lader blot en enkelt fra dette
århundrede sig betegne som lybsk. I Maribo a m t findes kun få middelalderlige
altertavler bevaret, og de er alle sene. Atter må vi tage med i betragtningen,
at vi er uden viden om, hvad der er gået t a b t ; men det er sandsynligt, at
antallet af altertavler har været meget ringe før 1400, og at det selv i det
følgende århundrede, da de mange lybske værksteder var i fuld drift, langtfra har stået i enhver lille menigheds magt at erhverve en af de så yndede
skabstavler. Samtidig kan man dog gå ud fra, at de par sengotiske kunstværker, som findes i birgittinernes klosterkirke i Maribo, eller som i nyere
tid er solgt herfra, kun udgør den sørgelige rest af fordums glans og herlighed; alle er de, som man kunne forvente, fine og i flere henseender interessante arbejder. Kunsthistorisk mærkelig isoleret forekommer det store korbuekrucifiks, af type gammeldags og ganske ulybsk, nærmest sluttende sig
til en række westfalske snitværker fra højgotisk tid. Et holdepunkt for dateringen har man måske i de kostelige relikvier, som den fromme Marinæ
K r u m p e n 3 skænkede efter hendes første ægtefælle, møntmester i Malmø
Hans Myndels død i 1455. Desværre tillader oplysningerne næppe at drage
afgørende slutninger om krucifiksets tilblivelsessted.
En sjælden prøve på lybsk maleri fra slutningen af 1400'rne er det lærredsmaleri, som nu er anbragt i et (alter)skab, men som ikke oprindelig kan
have været noget alterbillede. Det forestiller næppe som nævnt (s. 58)
Jomfru Maria, herimod taler hovedlinet, men, som glorien viser, nok en
hellig kvinde, måske Birgitte selv. Billedets teknik sandsynliggør, at vi her
står over for vort eneste bevarede middelalderlige kirkebanner.
Som et klart eksempel på, hvilke konsekvenser den stærkere differentiering
af senmiddelalderens kunstproduktion førte med sig, kan tjene den tavle,
1

Rudolf Struck: Materialien zur lübeckischen Kunstgeschichte IV, Zeitschrift des
Vereins flir lübeckische Geschichte und Altertumskunde. Band X X I I I . Lübeck 1926.
2
Reiträge zur älteren Kunstgeschichte Hamburgs. Zeitschrift des Vereines flir hamburgische Geschichte V. Hamburg 1866. S. 224 ff.
3
Navnet læses Ma(ri)næ myntæmestærs og ikke som fejlagtigt anført s. 66 Mariæ.
Ang. yderligere oplysninger henvises til Numismatisk Forenings Medlemsblad, bd. X I I .
Kbh. 1931. S. 85—90.

KUNSTHISTORISK

OVERSIGT

1587

som har prydet et Augustinusalter i Maribo klosterkirke. Den legemsstore
figur er anbragt i et trangt skab, som har karakter af en slags finere emballage. Et sådant skab er ganske givet også først og fremmest en beskyttelsesforanstaltning, selv om malerierne på dets døre er til belæring og opbyggelse.
Der findes ikke større sammenhæng mellem den blide oldingefigur og skabet
end mellem soldaten og hans skilderhus, og sandsynligvis er tavlen fremstillet af tre personer: en billedsnider, en maler og en snedker, hvis samvirken vel nok er sket i eet værksted, men dog har været så løs, at det i nogen
grad har m å t t e t skade det rent skulpturelle. De lybske skabstavler bærer
alle mere eller mindre præg af at være løst inventar, møbler i kirkerummet;
og selv en så fremragende kunstner som Notke må afstå fra at give sine figurer
den rette monumentalitet, når han presser dem ind i et skab. Augustinustavlen i Maribo slutter sig, hvad type og figurstil angår ret nær til Sorundatavlen i Stockholms historiska Museum 1 . Desværre er blot bevaret få rester
af malerierne på dørenes indersider. Thorlacius-Ussing identificerer Augustinus-figurens billedskærer med Notke-eleven »imperialissima-mesteren« 2 . Om
den smukke, men helt nystafferede altertavle fra tiden o. 1510, der fra Maribo
er kommet til Engestofte, er skåret af den anden store Notke-elev Henning
von der Heide er derimod mere tvivlsomt.
Den maler, som o. 1500 smykkede bagsiden af fløjene på Sakskøbing-tavlen
udmærker sig mere ved sin følsomme opfattelse af landskabet og røber herved at være nederlandsk påvirket, end ved sin figurbehandling, som er tør.
På forsiden er al oprindelig staffering fjernet, og figurerne har fået en fæl
omgang lak.
Bedst indtryk af, hvorledes en lybsk skabstavle oprindelig har virket med
sit polerede guld og sine farver, giver efter den nyligt stedfundne istandsættelse Nicolaus-tavlen i Askø kirke (fig. 46), kunstnerisk set et beskedent
arbejde, men alligevel indtagende, fordi den rige ornamentik samler de enkelte
dele og formidler overgangen mellem skulptur og staffering. Det kunne som
et resultat af Askø-tavlens konservering konstateres, at man, da skabet var
stafferet, har placeret apostelfigurerne efter de (latinske) navne, der fandtes
indridsede i baggrundsbelægningen, og som man i enkelte tilfælde atter havde
overstreget og b y t t e t om på (fig. 45), hvilket kunne tyde på, at en sådan tavle
også ifølge sin fremstillingsmåde må betragtes som et dekoreret skab med
indsatte figurer. De to — iøvrigt også kunstnerisk middelmådige — skabstavler i Brarup og Vaalse har endnu bag hæslige overmalinger betydelige rester
1

Andr. Lindblom: Nordtysk Skulptur och Maleri i Sverige. Vitterhets Hist. och Antikvitetsakademiens Handl. 1916. Tavle 16.
V. Curt Habicht: Hanseatische Malerei und Plastik in Skandinavien. Berlin 1926.
Tavle 20.
2
Danmarks Billedhuggerkunst. Kbh. 1950. S. 111.
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Fig. 45.

A l t e r t a v l e i Askø kirke. A p o s t e l n a v n e i sidefløjenes b a g g r u n d s b e l æ g n i n g : B a r t h o l o m e u s
(overstreget) og J a c o b u s m i n o r (s. 1587).

af oprindelig staffering og på bagsiden af fløjene ret velbevarede figurmalerier. Tavlerne er antagelig erhvervet på samme tid og fra samme lybske
værksted.
Med reformationen ophørte for lang tid alt behov for kirkelig kunst og hermed al import fra de lybske værksteder; de hjemlige var længst nedlagte,
og der skulle gå mere end en menneskealder, før man atter fremstillede altertavler i amtet, denne gang på udpræget håndværksmæssig basis.
Her som andre steder i landet må mangt et middelalderligt kunstværk være
gået t a b t i reformationens storme, uden at man så sig i stand til at skabe
nogen erstatning selv i de tilfælde, hvor en sådan var hårdt tiltrængt.
Kun een eneste altertavle hidrører fra tiden umiddelbart efter reformationen, det lille malede triptychon i Vindeby kirke, som o. 1684 har m å t t e t vige
pladsen på alterbordet til fordel for et mere pompøst bruskbarokt snitværk.
Vindeby-tavlen er ligesom sit fuldstændige sidestykke i Ølsted kirke (Strø
herred, Frederiksborg amt) hentet i Antwerpen, hvor Danmarks kongehus
og adel fortrinsvis søgte kunst og kunstnerisk bistand i den første vanskelige
tid efter reformationen. De to små tavler er typiske eksempler på flamsk
manierisme, deres maler har været stærkt påvirket af de venezianske mestre,
især Bassano, hvis ansigtstyper med de store, tunge øjenlåg han har efterlignet. Vi kender ikke hans navn, men han er også mester for en trefløjet
altertavle i Thomaskirken i Leipzig, hvis altre blev plyndret i 1540 1 ; han har
1

Bau- u. Kunstdenkmäler des Königreichs Sachsens XVII, Dresden 1895. S. 52 og 73.
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ikke hørt til de største mestre, og hans værk kan langtfra måle sig med
Frans Floris' store tavle i dronning Dorotheas kapel på Sønderborg slot.
At Vindeby og Ølsted kirker er kommet i besiddelse af to ens flamske
altertavler fra tiden o. 1540—50 synes at finde sin naturlige forklaring, når
man søger efter giverne. I Vindeby sogn ligger en gammel hovedgård, som
ejedes af Mogens Gøye, efter hvis død i 1544 den gik over til hans datter
Eline. Havelsegaard i Ølsted sogn kom efter reformationen fra Roskilde
bispestol til kronen og var en tid forlenet til en anden af Mogens Gøyes
døtre Sophie (død 1537). Mogens Gøye og hans døtre er velkendt for deres
lutherske trosiver, som må have sat sig et minde i Vindeby og Ølsted med
de to malede Antwerpen-tavler, sikkert erstatning for nogle fælt papistiske
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alterprydelser. Når det drejede sig om import af kunst, havde Antwerpen
fuldstændig overtaget Lybæks rolle, et af de mest strålende eksempler herpå
har Mogens Gøyes tredie og mest navnkundige datter Birgitte leveret. Men
det var kun i de forholdsvis sjældne tilfælde, når en rig adelig ville betænke
sin kirke eller udstyre sit bedekammer, at et værdifuldt flamsk kunstværk
— hyppigere af træ og alabast end malet — fandt vej til vort land. Det forslog ikke rigtig, før i 1580'erne den hjemlige produktion af de såkaldte katekismustavler kom i gang. Et eksemplar, det i Landet kirke, har i en af fyldingerne en kulturhistorisk interessant malet fremstilling af en lutheransk
altergang: På alterbordet er vist en trefløjet tavle med et krucifiks og nogle
indskrifter. Tavlens hovedform godtgør, at maleren har efterlignet en trefløjet
nederlandsk tavle som den i Vindeby, anden form for evangelisk alterprydelse kendte han ikke, og det gjaldt om at holde sig til den rette opfattelse.
Ungrenaissance. Det ældste daterede arbejde i ungrenaissancens formsprog
er Johan Oxes gravsten fra 1544 i Vaabensted kirke (s. 932*), landets ældste
gravsten med versalindskrift. Fra tiden lige efter 1550 stammer adskillige
gravsten, således et par fra Sandby (s. 495) og Stadager (s. 1270), begge fra
det Roskildeværksted, som bærer Hans Malers n a v n 1 .
Vender man sig til det snedkrede inventar, forekommer den tidligste datering på et par herskabsstole fra 1567 i Toreby (s. 1019) og en stolegavl fra
samme år på Fejø (s. 877). Enkelte præste- eller degnestole samt hist og her
en stolegavl (f. eks. Krønge s. 749*, Hillested s. 845) er næppe meget yngre.
Jævnligt anvendes endnu sengotikkens foldeværk sammen med magre akantusblade og naive, fladskårne profilansigter. Over det jævne plan hæver sig
fire gavltoppe fra Erindlev (s. 697) samt alterbordspanelerne i Landet (s. 376)
og Vejleby (s. 830); de sidste har man, som en sandsynlighed, villet tilskrive
en nordtysk billedskærer 2 . Et forsøg på at eftergøre panelernes spændstige
plantemotiver lader sig se på Fæmøs prædikestol (s. 892).
Fra de to sidste årtier af 1500-tallet stammer et betydeligt antal gammeldags snedkrede altertavler af paneltype — såkaldte katekismustavler — alle
seksdelte, med predella og baldakin 3 . Typen forekommer i amtet overvejende
på Syd-Laaland og de indbyrdes uoverensstemmelser er få og små, uden at
man dog af den grund tør udtale sig om et snævrere værkstedsfællesskab. Et
1

Gravstenene vil i øvrigt ikke blive gjort til genstand for særlig omtale i denne
oversigt. De adelige sten er udførligt behandlet i Chr. Axel Jensen: Danske adelige
Gravsten fra Sengotikens og Renaissancens Tid, I—II. Kbh. 1951—53. For de øvrige
stens vedkommende henvises til sagregistret.
2
C. A. Jensen: Lolland-Falstersk Ungrenaissance, Aarb.Loll.Falst. 1925. S. 29ff.
3
Sml. C. A. Jensen og N. J. Termansen: Altertavlen i Landets Kirke. Aarb.Loll.
Falst. 1932. S. lff.
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par gotiske fløj altertavler, Sædinge (s. 789*) og vistnok Ringsebølle (s. 655)
er blevet omdannet i smag med katekismustavlerne, på Sædinge-tavlen lader
et indskåret monogram, NP, sig muligvis opfatte som en billedskærersignatur.
I nær tilknytning til katekismustavlerne står en række prædikestole, ialt
seks, hvoraf dog to, Avnede (s. 447*) og Løjtofte (s. 590) adskiller sig fra
de øvrige ved deres opbygning og ret ringe udførelse. Til gruppen har hørt
den kun delvis bevarede altertavle i Toreby (s. 1014) samt altertavlen og
prædikestolen i Hillested (s. 840 og 844*), sidstnævnte sted har en løbsk fantasi dog ganske bemægtiget sig billedskæreren.
Høj- og senrenaissance. Den egentlige højrenaissance vinder for Laalands
vedkommende indpas i 1590'erne, og det kan ikke overraske, at der nu spores
stærke impulser fra Sydsjælland, i første omgang formidlet gennem det Schrøderske værksted i Næstved, omend det ikke i fuld udstrækning er muligt at påvise, hvad der er egentligt værkstedsarbejde og hvad der skyldes påvirkning
fra Abel Schrøder. At denne er mester for prædikestolene i Vindeby (s. 525*)
og Utterslev (s. 540*) kan der næppe være tvivl om, og det samme gælder altertavlerne i Vestenskov (s. 298*) og Ryde (s. 396*), hvoraf navnlig den sidste
svarer nøje til den Schrøder tilskrevne altertavle i Magleby på Møn (D. K.
Præstø amt s. 1003*). Trods mindre afvigelser i komposition spores der gennem hermer, beslagværksformer, englehoveder m. m. et nært slægtskab mellem disse arbejder og en række andre snitværker på Nordlaaland. Det gælder
de tre ensartede prædikestole i Købelev (s. 506*), Horslunde (s. 557*) og
Stokkemarke (s. 461*), altertavlerne i Horslunde (s. 554), Løjtofte (s. 587) og
Herredskirke (s. 578*) samt prædikestolene i Vesterborg (s. 626 og 1479) og
Hunseby (s. 915*).
I de første 10—15 år af 1600-tallet domineres Laalands kirkeinventar af
CL-mesteren, en billedskærer, som synes påvirket af Næstved-værkstedet, særligt står hans arbejder Købelev-Horslunde-Stokkemarkegruppen nær. I amtet
er værkstedet kun virksomt vest for Guldborgsund, men desuden kendes fire
sjællandske arbejder (prædikestol og altertavle i Øster-Egede, sml. D . K .
Præstø a m t s. 570 og 567, altertavle i Flakkebjerg, D. K. Sorø amt s. 804,
og prædikestol i Freerslev, D. K. Sorø amt s. 586). Gruppen sammenholdes
omkring fire prædikestole (Gurreby, Tirsted, Fejø og Kettinge), som bærer
signaturen CL eller CLS (S = snedker?), Tirstedstolen er samtidig det ældste daterede arbejde (1602), mens Øster-Egede prædikestol fra 1616 er det
yngste. Den i D. K. Præstø a m t s. 1079 fremsatte formodning, at arbejderne
skyldes en Jørgen Snedker, som 1622 flyttede fra Næstved til Nakskov, kan
ikke opretholdes, dels på grund af signaturen, dels på grund af arbejdernes
datering. Fællestræk for gruppen er prædikestolenes ensartede komposition

1592

BILLEDSKÆRER-

OG

SNEDKERARBEJDER

og en udbredt anvendelse af lidet varieret, ret tørt beslagværk. Karakteristisk
er en stærkt udsvejfet pilaster uden egentlig base og kapitæl samt et, dog ikke
overalt forekommende, englehoved med en usædvanlig høj og stejl pande.
Altertavlerne er overvejende af firesøjlet type, de to sjællandske dog noget
enklere, med kun eet søjlepar. En indbyrdes kvalitetsforskel, som spores
blandt gruppens arbejder, forstærkes yderligere, når opmærksomheden rettes
mod de hyppigt forekommende evangelistfigurer, som røber, at gruppen har
omfattet flere billedskærere. Forskellen træder så meget
tydeligere frem, som figurerne på få undtagelser nær er
skåret efter samme forlæg. Naturligst vil det vel være
i denne forbindelse at tænke på et antal svendes individuelle indsats, men det kan heller ikke udelukkes, at
flere selvstændige værksteder lejlighedsvis har arbejdet
sammen. Påfaldende er det i så henseende, at nogle af
gruppens bedste skulpturer, f. eks. figurerne på alterFig. 47. Billedskærertavlen i Radsted og prædikestolene i Slemminge og
s i g n a t u r C. L., på prædikestolen i K e t t i n g e .
Vaabensted, til forveksling ligner arbejder af den samtidige sjællandske billedskærer Hans Snedker i Enderslev
(sml. D . K . Præstø a m t s. 348 og 1076). CL-gruppens figurforlæg er overhovedet hyppigt benyttet i de talrige prædikestole af Tryggevælde-typen ( D . K .
Præstø amt s. 1076f.) hvortil Hans Snedkers arbejder hører.
Arbejder

tilhørende

CL-gruppen.

1613
malet 1616

1610
malet 1612
malet 1606

Arninge
Askø
Bregninge
»
Døllefjelde
Fejø
»
»
Fjælde
Flakkebjerg
Freerslev
Gurreby
Herreslev
Kettinge
»
Landet
Maribo

prædikestol
prædikestol
prædikestol
altertavle
altertavle
prædikestol signeret CL
altertavle
epitafium
prædikestol
altertavle
prædikestol
prædikestol signeret CLS
prædikestol
prædikestol signeret CL
altertavle
prædikestol
prædikestol
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malet 1605 Nysted
prædikestol
malet 1610 Radsted
prædikestol
»
malet 1610
altertavle
Slemminge prædikestol
malet 1605 Søllested
prædikestol
malet 1608 Tillese
prædikestol
1602 Tirsted
prædikestol signeret CLS
Torslunde
prædikestol variant
malet 1618 Utterslev
altertavle
Vaabensted prædikestol
malet 1619 Vejleby
prædikestol
V. Ulslev
prædikestol
1614
Ø. Egede altertavle
1616
»
prædikestol
For Falsters vedkommende samler interessen sig, når talen er om renaissancearbejder, omkring Nykøbing kirke, hvis altertavle fra årene 1616—18
tillige med epitafierne over Niels Rasmussen (1616), Jens Mikkelsen Vejle
(1622) og Birthe Andersdatter (1625) rummer en række fællestræk, som i
større eller mindre udstrækning genfindes andre steder i amtet. Det er nærliggende at tænke sig disse arbejder udført af en duelig mand ved enkedronning Sophies hof, men de indbyrdes afvigelser er trods alt så store, at man
ingenlunde tør regne med et mere omfattende værkstedsfællesskab. Nok
skyldes de to omtrent identiske altertavler i Fuglse og V. Ulslev een og samme
snedker og ligeså altertavlerne i Vaabensted og Maglebrænde, som igen navnlig står Birthe Andersdatters epitafium nær, men de enkelte smågruppers
forhold, indbyrdes såvel som til hovedmonumentet, Nykøbing-tavlen, er
endnu uafklaret. I nogen grad er der dog tale om rene efterligninger — således
har Nykøbing-tavlen været forbillede for altertavlen i Rødby; og endnu
senere går den ejendommelige opbygning igen i Skovlænge kirkes bruskbarokke
altertavle, hvis ophavsmand desuden har skåret prædikestolene i Skovlænge
og Græshave. Om det ikke simpelt hen er fælles grafiske forlæg, kan det også
være et studium af Nykøbingtavlen, som har forårsaget hjørnehermerne og
de perspektiviske glorier på en gruppe ensartede østlaalandske prædikestole 1 .
Bruskbarok. I 1630 eller kort før slog sønderjyden Jørgen Ringnis sig ned på
Laaland, hvor han i en god snes år ledede et værksted, som mere end noget
andet har sat præg på Laaland-Falsters kirkeinventar. I de samtidige kirkeregnskaber omtales han hyppigt som »Jørgen Billedsnider«. Tilnavnet Ringnis,
1

Døllefjelde, Musse, Godsted, Ø. Ulslev.
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1637: Rincknis (sml. s. 224 m. note 28), har man, sikkert med rette, sat i
forbindelse med sognebyen Rinkenæs ved Flensborg fjord 1 . Sine læreår har
Ringnis efter alt at dømme tilbragt i Hinrich Ringerincks værksted i Flensborg, i det mindste er han stærkt påvirket af Ringerincks manér. Dertil kommer, at to prædikestole på Als, i Oksbøl og Nordborg, med stor sandsynlighed kan tilskrives Jørgen Ringnis. De udviser begge nært slægtskab med
hans tidligste laaland-falsterske arbejder, mens et bruskbarokt indslag, som
navnlig gør sig gældende for Nordborg-stolens vedkommende, peger bort fra
Ringerinck, som aldrig nåede ud over den rene renaissance 2 . Helt sikkert kan
de alsiske stole ikke dateres, men det vides dog, at Nordborg-stolen tidligst
er udført 1626, da kirken dette år modtog gaver i form af penge og materialer til en ny prædikestol 3 . Muligvis kan en selvstændig virksomhed fra
Ringnis's side ses på baggrund af den opløsning af det gamle Flensborgværksted, som må have fundet sted ved denne tid, idet Ringerinck 1627
drog til København for to år senere at ende sine dage der. Inden længe forlod også Ringnis hjemstavnen; hans første arbejde på Laaland-Falster er så
vidt vides prædikestolen i Nakskov fra 1630 (s. 110ff.*). Da samme kirke
året efter akkorderede med ham om et pulpitur (s. 114*) synes han at have
boet i Maribo, mens han senere, i hvert fald siden 1637, altid omtales som
hjemmehørende i Nakskov.
Jørgen Ringnis har været en særdeles produktiv billedskærer, og navnlig
har han fået lejlighed til at udsmykke de falsterske kirker. Af 23 prædikestole, som må tilskrives hans værksted, findes to på Als, fire på Laaland,
mens de øvrige har hjemme på Falster. Af otte altertavler findes seks på Falster, to på Laaland. Derudover har Ringnis udført det for største delens
vedkommende forsvundne korgitter i Nykøbing, et epitafium sammesteds
(s. 236*), døbefonten i Kippinge, sangerpulpituret i Nakskov samt et par
kvindefigurer (dyder) i Taagerup kirke (s. 676) 4 . Foruden de kirkelige arbejder
kendes et par tresurskabe, hvoraf det ene og bedst bevarede findes på Frederiksborgmuseet, mens det andet, som opgives at stamme fra Orehoved
på Falster, er i privateje i København.
Jørgen Ringnis har været en usædvanlig konservativ kunsthåndværker, hvorfor det sjældent er muligt på stilistiske kriterier alene at datere hans arbejder.
Selv om han hele sit liv igennem har holdt fast ved senrenaissancens form1

G. A. Jensen: Danmarks Snedkere og Billedsnidere 1536—1660, s. 97.
J. Raben har i artiklen »Hjemlige billedskærere«, Sønderjydsk Månedsskrift, 31. årg.,
nr. 3, s. 39—41, tilskrevet Ringerinck Nordborg-stolen og Ringnis Oksbøl-stolen.
Ringerinck kan dog næppe komme på tale, og en kvalitetsforskel mellem de to arbejder
er kun at se, hvis man lader sig forlede af Oksbøl-stolens hæslige bemaling.
3
Kirkeregnskabsbog 1587—1733 (LA, Aabenraa).
4
Beskrivelsens datering, o. 1625, er en smule for tidlig.
2
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Fig. 48. Prædikestol, skåret af J ø r g e n Ringnis, i N o r d b o r g kirke på Als (s. 1594).
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apparat, har han dog i overensstemmelse med tidens krav optaget bruskbarokkens ornamentik og anvendt den flittigt, men i en dæmpet og behersket form, som bevirker, at helhedsindtrykket, særlig af hans iøvrigt meget
velkomponerede altertavler, kan forekomme lidt gnidret. Mens altertavlerne
alle er opbygget over samme skema, kun med en ubetydelig variation af
detaillerne, kan der mellem de talrige prædikestole skelnes mellem to hovedtyper, en ældre og en yngre, hvoraf den første, som omfatter de to arbejder
på Als samt stolene i Nakskov (1630), Vaalse (1631) og Stadager, karakteriseres af storfelternes nytestamentlige relieffer. Men allerede på Kippingestolen
fra 1631 har han, som på det samtidige Nakskovpulpitur, ombyttet reliefferne
med evangelistfigurer i muslingeskalnicher, og dette træk holder han siden
fast ved med en enkelt undtagelse, Halsted (s. 607*), hvor
han sagtens har været stillet over for bestemte ønsker. Den
eneste væsentlige variation, Ringnis iøvrigt tillader sig, er på
prædikestolene i Stubbekøbing (s. 278*) og Nykøbing (s. 225*)
at erstatte de sædvanlige hjørnehermer med små nicher, hvori
evangelistsymbolerne har fået plads.
H a r Jørgen Ringnis ikke ejet kunstnerisk originalitet — og
heri adskiller han sig ikke fra sine samtidige kolleger landet
Fig. 49. J ø r g e n
over — har han til gengæld kendt sit håndværk til bunds
Ringnis' s i g n a t u r
på prædikestolen
og rådet over en veldisciplineret medarbejderstab. Alt, hvad
i Nakskov.
der er udgået fra værkstedet, er kvalitetsarbejde af usædvanligt
ensartet præg. Desuden har det på grund af den stadige genanvendelse af de
samme forlæg været muligt at arbejde både hurtigt og billigt. Kirkeregnskaberne viser, at Ringnis har kunnet levere en altertavle for 100—150 slettedaler (Nr.Vedby 1637, Torkilstrup 1652), en prædikestol kunne 1631 fås for
blot 80 slettedaler (Vaalse), hyppigere kostede den dog 150 slettedaler eller
100 rigsdaler (f. eks. Brarup 1635, Tingsted 1633, Nr.Alslev 1643). I Nr.
Kirkeby (1635) og Torkilstrup (1640) betales prædikestolen med 130 kurantdaler.
Den sidste oplysning om Ringnis er fra Nr. Alslev kirkes regnskaber 1652—53,
og man tør da formode, at hans virksomhed ret snart efter er ophørt, omend
det er muligt, at enkelte af de udaterede arbejder ligger efter dette tidspunkt.
En så yndet kunsthåndværker som Ringnis vil altid finde efterlignere, heldige som mindre heldige. På Nordfalster, hvor Ringnis's arbejde har sat sine
dybeste spor, synes han virkelig også at have dannet en skole med udbredelse
over de nærmest tilgrænsende landsdele. Den rige kirke i Kippinge havde
givet Ringnis store ordrer: altertavle, prædikestol og døbefont er hans værk,
også skriftestol (s. 1237*) og korskranke (s. 1232*) følger nøje hans skema,
men detaillerne viser klart, at både ånden og hånden er en anden. Ringnis's
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traditionelle planteslyng er bevaret, men har nu sat blomster, og figurerne er
blevet grove og tunge i sammenligning med Ringnis's nærmest elegante, i
enhver henseende uangribelige skikkelser. Den samme hånd spores vistnok
også på den o. 1650 omdannede prædikestol i Horbelev (s. 1442). Her er måske
tale om en tidligere medarbejder hos Ringnis, som har forsøgt at tilføre mesters
maner en smule nyt liv.
I D . K . Præstø amt er prædikestolen i Kallehave (s. 954) tilskrevet en efterligner af Ringnis og dateret o. 1650. Efterligningen gælder her alene kompositionen, der synes lånt fra Ringnis's prædikestol i Stubbekøbing (malet 1634).
Hvad dateringen af Kallehave-stolen angår, må den nu rykkes noget tilbage,
idet en i 1942 stedfunden restaurering har afsløret et stafferingsårstal, 1639,
både på stol og himmel. Som elevarbejder tør man snarere betegne to prædikestole på Møn, Elmelunde, malet 1649 (D.K. Præstø amt s. 986) og Fanefjord (smst. s. 1024). Begge tilhører samme type som Kallehave, men står også
i detailler Ringnis meget nær. Til dette værksted kan muligvis også døbefonten
i Nr. Vedby (s. 1178*) henføres, mens der må herske nogen tvivl om prædikestolen i Gundslev (s. 1167), som er typebeslægtet med de mønske, men af
ringere kvalitet. Som en efterklang af Ringnis's maner må desuden nævnes
alter og prædikestol i Bogø kirke (D.K. Præstø amt, s. 1032f.).
Om navnene på Ringnis's efterfølgere vides intet sikkert, dog foreligger den
mulighed, at en Peder Bilthugger, som 1652—53 fik betaling for en †korskranke i Nr.Alslev (s. 1199), som hidtidig mestersvend har overtaget arbejdet
efter Ringnis, hvis senest kendte arbejde som omtalt er den i samme årsregnskab nævnte altertavle. 1660 omtales i Stubbekøbing en Jens Billedsnider 1 ,
men om hans virksomhed er intet bekendt.
På Laaland hersker der kun tvivl om et par stolestader i Gurreby (s. 439)
og Ryde (s. 400). Gavlstykkerne vidner i begge tilfælde om indgående studier
hos Ringnis, mens dørenes ubehjælpsomme udskæringer næppe kan stamme
fra hans eget værksted. Rydestolens årstal, 1668, der i beskrivelsen er anset
for en tilføjelse, kan sandsynligvis datere stolen.
Så vidt muligt opstillet i kronologisk orden kan følgende arbejder henføres
til Jørgen Ringnis's værksted (efter årstallet anføres det, om anskaffelsen er
bevidnet gennem kirkeregnskaberne):
?
tidligst 1626
1630
1631
1631
1

(rgsk.)
(rgsk.)
(rgsk.)
(rgsk.)

Oksbøl
Nordborg
Nakskov
Nakskov
Vaalse

Aarb.Loll.Falst. 1928, s. 73.

prædikestol
prædikestol
prædikestol, signeret IR
pulpitur
prædikestol, signeret IRN
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?
1631
senest 1632
1633
1633
senest 1634
1635
1635
1636
1637
1638
1639
1639
1640
1640
1642
1642
1643
1643
1645
1649—50
1652—53

?
?
?
?
?
?
?

?
?
?
?

?

(rgsk.)
(rgsk.)
(rgsk.)
(rgsk.)
(rgsk.)
(rgsk.)

(rgsk.)

(rgsk.)
(rgsk.)
(rgsk.)
(rgsk.)

Stadager
Kippinge
Nykøbing
Kippinge
Tingsted
Stubbekøbing
Brarup
Nr. Kirkeby
Halsted
Nr. Vedby
Nykøbing
Eskildstrup
Krønge
Nykøbing
Torkilstrup
Tillese
Systofte
Krønge
Nr. Alslev
Toreby
Torkilstrup
Nr. Alslev
Ryde
Taagerup
Gundslev
Kippinge
Systofte
Vegerløse
Sdr. Kirkeby
Falkerslev
Aastrup
?
Frederiksborg
privateje

prædikestol
prædikestol, signeret
epitafium over Nic.
altertavle
prædikestol
prædikestol
prædikestol
prædikestol
prædikestol
altertavle
†korgitter
prædikestol
†prædikestolshimmel
prædikestol
prædikestol
altertavle
altertavle
altertavle
prædikestol
prædikestol
altertavle
altertavle
prædikestol
figurer (epitafium?)
altertavle
døbefont
prædikestol
prædikestol
†prædikestol
prædikestol
prædikestol
†prædikestol (figurer
tresurskab
tresurskab

IR
Wismarus

?

i NM)

I beskrivelserne er en del arbejder med forbehold tilskrevet Eckernførdebilledskæreren Hans Gudewerth den Yngre. Det drejer sig om Sandby kirkes
prædikestol fra 1635 (s. 491), altertavlen sammesteds (s. 488), et epitafium i
Nakskov, malet 1646 (s. 121) samt det i 1643 skårne kapelgitter i Halsted
(s. 613) og den i kapellet anbragte dør (s. 608). At de fornemme, bruskbarokke
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skæringer tilhører Gudewerths kreds er udenfor enhver tvivl, men det har
været diskuteret, hvorvidt de skyldes mesteren selv eller hans elev og dygtige kopist, den fra o. 1645 i Holbæk bosatte Lorents Jørgensen. I den seneste
behandling af spørgsmålet 1 er Chr. Axel Jensen tilbøjelig til at henføre samtlige arbejder til mester Gudewerth, mens han tidligere, i det mindste for
kapelgitterets vedkommende har udtalt sig til fordel for eleven 2 . Med størst
sikkerhed tør nok Sandbyarbejderne tilskrives Gudewerth; prædikestolen
svarer meget nøje til de tre langelandske prædikestole i Snøde, Stoense og
Bøstrup, som Gudewerth må have udført ved midten af 1630'rne (Bøstrup
dat. 1634) 3 . H v a d de øvrige arbejder angår, kan ophavsmanden have været
hvilken som helst af de to, men det bør dog påpeges, at Gudewerth i 1640'rne
synes fast etableret i faderens værksted i Eckernførde, mens Lorents Jørgensen
just i nogle år op til 1645 arbejdede på Langeland for sin velynder Kristoffer
Urne, lensmand på Tranekær, hvem han 1645 fulgte til Sjælland 4 . Kristoffer
Urne var kommet til verden på Halsted Kloster og har måske lært Lorents
Jørgensen at kende under et besøg på fødegården, med mindre det er ham
selv, der har anbefalet den habile billedskærer til kollegaen Borkard Rud.
De fire store landsknægte på kapelgitteret står ikke langt fra nogle mandhaftige dyder på Lorents' prædikestol i Fuglsbølle (1644), og dørens figurer
og relieffer hører til Lorents Jørgensens hyppigst benyttede motiver og lader
sig i udførelse ikke skelne fra hans. Det samme gælder epitafiet i Nakskov.
Det er skåret helt i Gudewerths manér, men svarer aldeles til et epitafium i
Holbæk kirke, som Lorents Jørgensen har udført 1649 5 .
En anden opfattelse af bruskbarokken møder vi hos Henrik Werner, en
indvandret tysker, som i 1630'rne slog sig ned på Laaland, hvor han arbejdede
i mere end 30 år. Gennem lang tid havde han sit værksted i Maribo, men i
1660'erne, da han leverede stolestader til Nakskov kirke, boede han på Ørebygaard i Stokkemarke sogn. O. 1638 har han udført en altertavle til kapellet
på Orebygaard (s. 946*) og ved samme tid en tavle til Sønder Kirkeby på
Falster (s. 1384*). Hans største arbejde i amtet er domkirkens altertavle,
malet 1641 (s. 57*), og desuden har han skåret altertavler til Arninge, malet
1644 (s. 320*), Østofte (s. 860*) og Horbelev (s. 1436) samt Elmelunde kirke
på Møen (D.K. Præstø amt s. 984*). Altertavlerne i Branderslev (s. 473*)
og Horreby (s. 1418) er påvirket af Werner, men næppe værkstedsarbejder.
1

Weilbachs Kunstnerleksikon, 3. udg. 1947.
Chr. Ax. Jensen: Hans Gudewerth eller Lorents Jørgensen? Fra Arkiv og Museum,
Ser. 2, Bd. I. 1925. S. 77. I »Danmarks Snedkere og Billedsnidere«, Kbh. 1911, s. 102,
var forf. af modsat opfattelse.
3
Danmarks Snedkere og Billedsnidere, anf. st.
4
Anf. arb. s. 106.
5
Danske malede Portrætter IX, 93 (Rådmand Peder Jensen).
2
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En †altertavle fra 1656 i Købelev (s. 504) har sikkert været af Werner, og
de s. 512 omtalte *putti kan hidrøre herfra. Stolestader har Werner udført til
Maribo og Nakskov kirker, til Maribo sikkert også et †korgitter, ligesom han
er mester for det anselige korgitter i Halsted (s. 606*). Af amtets prædikestole
kan kun Østofte (s. 864) med nogen sandsynlighed tilskrives Werner. Derimod har han udført en del epitafier, således Knud Erichsen Pontoppidans
fra 1657 og det tilsvarende over Johan Jørgensen Rasch, begge i Halsted
(s. 615f.) Det noget simplere epitafium over Paul Danchel i Købelev (s. 511*)
og et meget lignende fra Radsted (s. 995) er sagtens også fra værkstedet. Henrik Werners egentlige hovedværker er at finde uden for amtet, i Sorø
kirke, hvortil han i årene 1649—54 leverede †døbefont, prædikestol, korgitter
og altertavle 1 , den sidste dog i samarbejde med Lorents Jørgensen, som har
skåret figurerne, ligesom Roskilde-billedskæreren Caspar Lubbeke har tilvirket korgitterets mange snosøjler. At Henrik Werner har fået overdraget så
store arbejder i Sorø, må ses på baggrund af, at Maribo, hvor han boede, hørte
under Sorø Akademi, blandt hvis bygningsregnskaber en del kontrakter og
kvitteringer oplyser om forbindelsen med Werner 2 .
I højere grad end f. eks. Jørgen Ringnis har Werner frigjort sig for renaissancens krav om en fast og sammenhængende komposition. Vel anvender han
i de fleste af sine altertavler en arkitektonisk opbygning, men denne træder
ganske i baggrunden for ornamentikken, der for Werner er hovedsagen, og i
enkelte tilfælde, som Halstedepitafierne, er enhver fornemmelse af arkitektur
forsvundet. Hans ornamentik er af en voldsom art. Med virtuositet udnytter
han træets muligheder i sine gennembrudte bruskværksformationer, som imidlertid kun efterlader indtrykket af en stor artistisk kunnen. Med en oftere
citeret vending er det træffende sagt om Werners bruskværk, at »de viltre
ornamenter er træede og tørre, og at deres dans minder om et bal af benrade« 3 . I overensstemmelse hermed er hans figurer tilstræbt unaturlige, dertil
som oftest plumpe og uden menneskeligt udtryk. Særligt henleder hans forvredne englehoveder tanken på visse nu om stunder populære filmstjerner.
Den sidste oplysning om Henrik Werners virksomhed er fra 1669 (Nakskovstolene). Efter den tid har han måske udført altertavlen i Østofte (s. 860*)
som dog godt kan have været færdig fra billedskærerens hånd en rum tid
før 1674, der anføres som stafferingsår. Ved denne tid var bruskbarokken
almindeligvis opgivet, men på Laaland-Falster holder den sig århundredet
ud, takket være en Werner-elev, som følger trofast i mesterens spor uden
andre originale indslag end den rigdom af knopper, hvormed han overbro1
2
3

D. K. Sorø amt, s. 61 ff.
Herom nærmere i »Sorø gennem Tiderne«, red. af M. Mackeprang. Kbh. 1924. I, 243 ff.
C. A. Jensen: Danmarks Snedkere og Billedsnidere, s. 98.
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derer bruskværket. Hans hovedværk er den anselige altertavle i Nysted fra
1694 (s. 183*). Derhos har han udført en altertavle til Vindeby kirke (s. 522*)
og et epitafium i Nr. Vedby (s. 1184*).
Oversigt over Henrik Werners produktion:
1638
o. 1638
før 1641
1641
før 1644

Orebygaards kapel
Sdr. Kirkeby
Maribo domkirke
»
»
Arninge
?
»
før 1646
Elmelunde
1649
Sorø
»
1649—50
»
1653
1654
»
Maribo domkirke
1656
1657
Halsted
»
?
1664—69 Nakskov
før 1671
Halsted
før 1674
Østofte
?
»
?
Horbelev
?
Halsted

altertavle
altertavle
altertavle
†korgitter
altertavle
døbefont
altertavle
†døbefont
prædikestol
korgitter
altertavle
stolegavle
Pontoppidans epitafium
Rasch's epitafium
†stolestader
korgitter
altertavle
prædikestol
altertavle
6 putti fra eet eller flere epitafier.

Efterligninger er muligvis:
1657
?
?
1651

Købelev
Radsted
Horreby
Nr. Vedby

Danchels epitafium
epitafium (nu i Stiftsmuseet)
altertavle
epitafium (omdannet).

Endelig kan den Werner snedker, som 1650 udfører pulpitur og †skriftestol til Tingsted kirke, være identisk med Henrik Werner, men spørgsmålet
lader sig næppe afgøre på grundlag af det bevarede, ret enkle pulpitur.
Det er forståeligt, at det gamle Fyns stift, adskilt som det var i øgrupper, ikke udgjorde nogen enhed i kunsthistorisk henseende. Få er de fynske
kunstnere, om vi må kalde dem så, der har sat sig spor på Laaland-Falster.
At enkedronning Sophies hofmaler, Anthonius Clement var fra Odense er sikDanmarks Kirker, Maribo amt
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kert en ren tilfældighed. Måske kan Nakskovs beliggenhed være årsag til, at
man netop i denne by synes at have følt en vis tilknytning til de vestlige dele
af stiftet. Til Nakskov kirke udførte Jørgen Ringnis sine første arbejder i
amtet efter forud at have vist sin duelighed på Als (sml. s. 1594), og da
samme kirke i 1656 stod over for anskaffelsen af en ny altertavle, sluttede
man kontrakt med Anders Mortensen fra Odense (s. 103). Men medens
Laaland-Falster for stedse blev Ringnis's arbejdsområde, kendes der i amtet
kun det ene eksempel på Anders Mortensens virksomhed.
Med bruskbarokkens udgang mister amtets kirkeinventar sit særpræg.
Hvad der forekommer fra den følgende tid, godt som mindre godt, adskiller
sig ikke væsentligt fra det, som man ellers finder landet over, og nogen karakteristisk, lokal indsats lader sig næppe påvise i større omfang. Her som andetsteds yndede man i årene hen imod 1700 den særlige „enevoldsbarok", der
karakteriseres ved rig benyttelse af akantusmotivet (se f. eks. altertavlen i
Hunseby kirke, s. 912*). Senbarokken og de følgende stilarter, rokoko og
nyklassicisme (empire) kommer navnlig til udtryk gennem tidens gravminder
og den ret hyppige, arkitektonisk opbyggede indramning omkring et malet
alterbillede (eksempelvis kan nævnes sarkofag og kister i Horslunde, s. 560 f.*,
altertavler i Halsted, s. 602*, og Aastrup, s. 1468*). Sidste halvdel af 1800'rne
præges af nygotikken, hvis i reglen fortrinlige håndværksarbejde oftest har
antaget yderst simple former. I klasse for sig står her det i usædvanlig grad
gennemførte, sikkert engelsk-inspirerede inventar i Engestofte kirke.
Nutidens bidrag til amtets kirkeinventar har været få og små. I de forholdsvis veludstyrede kirker har man i vore dage koncentreret sig om at restaurere
og konservere, hvad der er bevaret fra fortiden, men vist tilbageholdenhed
over for egentlige fornyelser.

Fig. 50.

Hude fot.
E n g l e h o v e d på H e n r i k W e r n e r s altert a v l e i Maribo domkirke.

