
à la grecque, se mæander og fig. 31.
abakus, dækplade over kapitæl.
adosseret, rygvendt.
afbanet, en (kløvet) natursten er afbanet eller tugtet, 

når fladen kun er groft behugget.
affasning, skrå afskæring af hjørne eller kant (jf. 

fas).
affronteret, modvendt, front mod front.
afkostning, udjævning af mørtel eller tyk hvidte‑

kalk ved hjælp af en kost (jf. svumme).
afvalmet (jf. valmtag ), se tag.
akantus (akantusbladrække, akantusranke osv., jf. 

akantusmontant, båndakantus), bladværk som på 
det korintiske kapitæl (fig. 24c). et fra klassisk‑
antik kunst stammende motiv, som efterligner 
en sydeuropæisk plantes (acanthus spinosus) tak‑
kede og fligede blade.

akantusmontant, akantusblade på lodret opstigen‑
de stængel (jf. akantus).

akroterie, en trekantet eller buet afslutning (‘gavl’) 
over midten eller siderne på antikke eller klas
sicistiske gravmæler, ofte forsynet med palmet‑ 
eller akantusdekoration. se også stele.

aktion, styreanlæg i orgel; forbinder piberne med 
spillebordets manualer, registertræk, m.m. Meka‑
nisk aktion fungerer via trækstænger, vinkler, 
vipper m.m., elektrisk aktion anvender elektri‑
ske kabler, og pneumatisk aktion opererer med 
tryk‑ eller sugeluftimpulser, der transporteres 

gen nem tynde blyrør. aktionen består af trak
turen, der styrer tonerne, og registraturen, som sty‑
rer stemmerne (registrene).

akvamanile, vandkande, som regel af bronze, støbt 
i skikkelse af et dyr eller en rytter; i katolsk mes‑
se tjeneste brugt ved præstens rituelle håndvask.

alba, messeskjorte, en hvid kjortel hørende til den 
liturgiske dragt (af latin: albus, hvid).

alterbryn, bort af stof, som fra alterbordspladens 
forkant hænger ned over det øverste af alter‑
klædet og skjuler dettes fastgørelse til alterbor‑
det. oprindelig fæstnet til alterdugen, men se‑
nere sædvanligvis til alterklædet.

alterkalk (fig. 9), bæger til nadvervinen.
ambo, læsepult (eller prædikestol), brugtes især ved 

oplæsningen af epistel og evangelium.

fagordbog
der henvises i øvrigt til gængse opslagsværker som o. kalkar, Ordbog til det ældre danske Sprog 1300‑
1700, kbh. 1881‑1918; Ordbog over det danske Sprog, udg. af det danske sprog‑ og litteraturselskab, 
kbh. 1919‑54; Kulturhistorisk leksikon for nordisk middelalder i‑XXii, udg. af de fem nordiske lande, kbh. 
1956‑78; Dansk kulturhistorisk opslagsværk i‑ii, kbh. 1990; sven tito achen, Danske adelsvåbener, kbh. 
1973; bjarne Jørnæs, Stilarternes kavalkade, kbh. 1975; samme, Kunst og arkitektur, kbh. 1976; r. broby‑
Johansen, Kunstordbog, kbh. 1977; gorm benzon og anders nielsen, Danske bygningsudtryk, udg. af 
kreditforeningen danmark, kbh. 1983. endvidere dansk historisk fællesforenings håndbøger, specielt 
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Prange, Heraldik og historie, kbh. 1977.
 enkelte i regnskaber og ældre litteratur hyppigt forekommende, nu forældede gloser er medtaget og 
betegnet med †.

fig. 9. alterkalke, tv. romansk, th. gotisk: a. fodplade. b. 
standkant. c. fod. d. nedre skaftled. e. knop. f. Øvre 
skaftled. g. bæger.
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ambociborium, se ciborium.
amictus eller humerale, et skuldertørklæde hørende 

til den liturgiske dragt.
anhangspedal, pedalklaviatur i orgel; har ingen selv‑

s tændige stemmer, men er forbundet med stem‑
merne i et manualværk.

ankerbjælke, se muranker.
ankerforskud, se muranker.
ankergang, se hagegang.
antefiks, se stele.
antemensale (eller frontale), alterbordsforside.
antependium, alterbordsforhæng.
antikva, se skrift.
apokalyptiske kvinde, den, beskrives i apokalypsen, 

d.e. Johannes' åbenbaring (Åb. 12,1), som klædt 
i solens strålekrans (solgisel), stående på måne‑
segl og kronet af stjerner; identificeres i sen‑
middelalderens kunst med Maria med barnet 
(den apokalyptiske Madonna).

apostelattributter. apostlene afbildes (fra o. 1200) 
som hovedregel med de redskaber, hvormed 
de led martyrdøden: 1) andreas (andreaskors), 
2) bartolomæus (kniv og egen hud), 3) filip 
(latinsk kors), 4) Jakob den yngre (valkestok 

eller fakbue, s.d.), 5) Jakob den ældre (pilgrims‑
dragt med ibsskal (s.d.), taske og vandringsstav), 
6) Johannes (kalk med slange), 7) Judas iskariot 
(pengepung), 8) Judas taddæus (kølle, hellebard 
eller spyd), 9) Mattias, valgt til apostel efter Ju‑
das iskariot (økse), 10) Mattæus (bog, sværd, 
økse, hellebard), 11) Paulus (sværd), 12) Peter 
(nøgle(r)), 13) simon (sav), 14) tomas (vinkel).

apsis, apside, ‘korrunding’, halvrund udbygning, 
hyppigst ved korets østmur (jf. fig. 2).

apsisbue, tribunbue, bue mellem apsis og kor.
arkade, en række buer, båret af søjler eller piller; 

kan også betegne en enkelt bue (f.eks. kapel‑
arkade). Motivet anvendes dekorativt i træskæ‑
rerarbejder, på gravsten osv., jf. blændarkade, fyl
ding og fig. 35.5.

arkitrav, det nederste profilled i en (søjlebåret) ge‑
sims, jf. fig. 43.2d.

†astrag, kvadratisk gulvflise af natursten eller 
brændt, undertiden glaseret, ler.

atlant, bærende mandsfigur, brugt som støtte for 
en gesims el.lign. Jf. karyatide.

attika, lav etage eller opmuring over krans‑ el‑
ler krongesims i en bygning, også anvendt om 
det parti, som i altertavler og epitafier kan være 
indskudt mellem storstykke og topstykke.

attisk profil (fig. 40g), består af en hulning mellem 
to rundstave, af hvilke den nedre som regel er 
kraftigere end den øvre.

attisk slyngbånd, ornament af to bånd i fortløben‑
de, åbne halvcirkelslyng, jf. fig. 43.3f.

attribut, kendetegn, symbol; se apostelattributter, dy
der, evangelisttegn.

balance (foliot), horisontalt svingende vægtstang 
til regulering af urværk uden pendul, se fig. 
50.19.

baldakin, pragthimmel, 1) egentlig et telt‑ eller 
skærmagtigt dække af kostbart stof over en tro‑
ne, et alter el.lign.; 2) fremspringende over‑
dækning af træ eller sten over alter eller figur; 
3) ornamentgitter øverst i gotiske altertavlers 
felter (fig. 10); 4) overbygning på fonte‑ eller 
prædikestolshimmel (en tilsvarende kan sidde 
omvendt som underbaldakin under en prædike
stol, se fig. 35a).

baluster, 1) dværgsøjle med buet skaft; 2) tremme 

fig. 10. baldakin. 1. korsblomst. 2. fiskeblære. 3. køl‑
bue. 4. stavværk. 5. fiale. 6. krabbeblad. 7. vandnæse.
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i rækværk med profilerede, ofte pæreformede 
led.

barok, se stilarter.
base, basis, den profilerede del af en søjles fod‑

stykke, hvilende på plinten (jf. fig. 43.3j‑k).
basilika, tre‑ eller flerskibet kirkebygning, hvis 

midtskib med vinduer når op over sideskibe‑
nes tage.

basrelief, se relief.
†benhus (ossarium), lille bygning, rum eller kasse, 

hvor man tidligere henlagde de i kirken eller 
på kirkegården opgravede ben.

berapning, tyndt, ikke udglattet lag af mørtel på 
mur, jf. afkostning.

berettelsessæt eller sygesæt, lille nadversæt (kalk og 
disk mv.) til betjening uden for kirken af syge 
og døende.

beslagværk, stærkt gennembrudte eller åbentkom‑
ponerede ornamenter, mindende om pålagte 
me  talbeslag (jf. fig. 43.3l).

biforium, se triforium.
bindbjælke, loftsbjælke, bjælke, der sammenbinder 

den nedre ende af de to spær i et spærfag (jf. 
fig. 46b).

binder eller kop, mursten, der ligger på tværs i mu‑
ren med den korte side i murflugten (jf. skifte
gang og fig. 39g).

bindering, jernring på ydersiden af kirkediget til 
kirkegængernes heste.

binderstik, se stik.
bindig, liggende i samme plan som den øvrige 

murflade.
blad, blading, bladet forbindelse, bladsamling, se fig. 2, 

3, og 45.
bladsamling, se blad.
blank, 1) upudset, uhvidtet (murerarbejde); 2) 

u malet (snedkerarbejde).
blindfælg (se tårnur, fig. 50.25a), ring af samme 

størrelse som hammerløftehjulets fælg, anbragt 
til støtte for hammerløftestifterne.

blokskifte, se skiftegang og fig. 39e.
bloktandskifte, se skiftegang og fig. 39l.
blændarkade, murfordybning(er) udformet som en 

arkade (s.d.).
blænding (jf. fig. 3 og 11), flad murniche, anvendt 

enten til pryd for at bryde glatte murflader 
(prydblænding), eller for at spare byggemate‑
riale (spareblænding). efter prydblændingernes 
form taler man om højblændinger (rundbuede, 
spidsbuede, aftrappede osv.), cirkelblændinger, 
korsblændinger, skjoldblændinger, båndblændinger 
osv.

†blændingsværk, bindingsværk, skjult (forblændet) 
bag halvstensmur (dvs. tavlene er helstens og 

fig. 11. kamtakkede gavle med senmiddelalderlige blændingsformer. tv. Højblændinger: a. trappestik. b. vandret 
falset overdækning. c. spærstik. d. spidsbuet stik. e. skjoldblænding. – th. etagedelte blændinger: f. cirkelblænding. 
g. Pibeblænding. h. blænding med hængestave. i. bryn.
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rykket så langt frem, at tømmeret kan dækkes 
bag den yderste halve sten).

bolus, rødbrunt farvestof, hyppigt brugt i forgyl‑
deteknik, hvor det påstryges den hvide kride‑
ring, inden guldbladene pålægges.

bomhul, lille hul i en mur, hvori stikbomme for 
et murstillads anbringes. i gotiske facader står 
bomhullerne ofte åbne.

bosse, lille firkantet eller rundet fremspring på 
sten‑, træ‑ og metalarbejde (jf. diamantbosse).

brandstang, prydstang af træ (ofte med smede‑
jernsvindfløj), opsat i toppen af en taggavl, fast‑
gjort til det yderste spærfag.

†brixdør, kor(gitter)dør.
bruskværk (fig. 19), de for bruskbarokken (o. 1620‑

60) særegne ornamenter, af hvilke nogle min‑
der om øreflipper, som regel med bruskagtige 
knuder på kanter og afslutninger og hyppigt 
indeholdende masker.

bryn, murfremspring, oftest over dør eller vin‑
due. den oprindelige funktion er at beskytte 
det pågældende sted mod nedsivende vand (jf. 
vandnæse). Murbryn er undertiden udnyttet de‑
korativt og formet som en vandret eller buet 
profilvulst. en udbredt version ses ofte benyt‑
tet under kamtakkers afdækning (jf. fig. 3 og 
11i.

brystværk, se værk.
bue (fig. 12), afdækning over en åbning eller blæn‑

ding, båret af murvanger, piller eller søjler. 
buestik, se stik.
bælgventilvindlade, se vindlade.

bæltegesims, profileret led, der deler en murflade 
vandret, også kaldet kordongesims.

bæverhale, se tagsten.
bølgeranke (fig. 14), planteornament med op‑ og 

nedadbugtende stængel og et sideskud i hver 
bugtning. se også frise.

bånd, 1) smalle, som regel vandrette, båndlignende 
murfremspring (jf. kragbånd); 2) visse tømmer‑
stykker i tagværk (fig. 46, hanebånd) og bin‑
dingsværk (skråbånd). se også frise.

båndakantus (fig. 20), vinkelbrudte og bøjede, 
smalle, ofte sammenslyngede bånd, hvortil 
slutter sig (nedhængende) klokkeblomster og 
skedeblade af akantusløv. Modeornament , ka‑
rakteristisk for senbarokken eller régencen (o. 
1715‑40, se stilarter).

caput mortuum, se jernoxyd.
casula, messehagel.
celleemalje, se cloisonné.
ciborium, 1) en af søjler eller stolper båret balda‑

kin over et alter. ciboriet kan være kombineret 
med en læsepult, en ambo, til et ambociborium; 2) 
beholder til oblater, ophængt under ciboriet.

cippus (latin: sten eller grænsesten), betegnelse for 
et oftest højrektangulært gravmonument, kro‑
net af buegavl med volutter eller trekantgavl 
med akroterier (s.d.). betegner i modsætning til 
stele (s.d.) en væsentligst romersk‑antik monu‑
mentform.

ciselering, behandling med punsel af en metalplades 
overside til fremstilling af (fordybet) dekoration 
(modsat drivning; jf. punsel).

cloisonné, emaljeringsteknik, hvor tynde metal‑
strimler påloddes bundfladen som ramme om 
de enkelte, med farvet glasmasse fyldte felter 
eller celler (også betegnet celleemalje).

cymbelstjerne, automatisk klokkespil i orgel, ofte 
forbundet med drejelig stjernefigur i facaden.

dalmatika, en ærmekjortel hørende til den litur‑
giske dragt.

†delle, savdelle, savet bræt, planke.
dendrokronologi, dateringsmetode til bestemmelse 

af træs alder ved hjælp af årringstælling.
diademhoved (se fig. 43.3i), kvindehoved prydet med 

diadem; hyppigt anvendt, især i renæssancen.

a b c d

e f g h

fig. 12. buer: a. rundbue. b. spidsbue. c. fladbue. d. 
fladrundbue eller kurvehanksbue. e. trekløverbue. f. 
kølbue eller æselrygbue. g. styltebue. h. Hesteskobue.
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diamantbosse, ‑kvader (se fig. 43.4n), pyramide‑ el‑
ler prismeagtigt fremspring på sten‑, træ‑ og 
metalarbejde. Jf. også bosse.

disk, (el. patén), tallerken til nadverbrød (oblater).
disposition, fortegnelse over stemmerne i et orgel.
dodenkop, se jernoxyd.
dorisk kapitæl, se kapitæl og fig. 24a.
dorsale, rygbræt eller rygpanel for især helgenfi‑

gurer, ofte med kronende baldakin (s.d.).
drager, bjælke, liggende på langs i bjælkelag, f.eks. 

som støtte for bindbjælker eller hanebånd (jf. fig. 
44d).

dragerstol, tømret støttekonstruktion, hvori der 
indgår en drager, jf. langstol (fig. 44).

dragning, malet tæppedekoration, oftest forneden 
på væg.

drivning, behandling med hammer eller punsel af 
en metalplades underside, enten til udformning 
af pladen eller til fremstilling af (ophøjede) de‑
korationer, der som oftest efterbehandles med 
ciselering (s.d.).

dukatmønster, dekoration, fremstillende en række 
gennemhullede skiver, trukket på en snor.

†dvælg (duellich), groft, løst (som regel sort) lær‑
red.

dyder, 1) de kristne dyder: tro (Fides) med kors 
og bog, Håb (Spes) med fugl og anker, kær‑
lighed (Caritas) med børn; 2) kardinaldyderne: 
klogskab (Prudentia) med slanger, Mådehold 
(Temperantia) med kande og bæger, styrke eller 
Mod (Fortitudo) med brudt søjle og retfærdig‑
hed (Justitia) med sværd og vægt.

dyvel, lille, snittet træpind (uden hoved, jf. nagle), 
hvormed ornamenter og løsdele fastgøres (i 
stedet for med søm).

†dønnike, pudse.
dør, dvs. døråbning; det lukkende element kaldes 

dørfløj.
dørfløj, se dør.

ecce homo (latin: »se, hvilket menneske«), Pila‑
tus' ord, da han fremstiller den tornekronede 
kristus for folket (Joh. 19,5).

empire, se stilarter.
entasis (‘midtsvulmen’), svag konveksitet omkring 

midten af en søjle.
epitaf(ium), mindetavle over afdød(e), som regel 

smykket med skulptur og maleri. i ældre tid 
anvendtes betegnelsen også om gravsten eller 
om gravskriften alene.

evangelisttegn (symboler): Mattæus (engel), Markus 
(løve), lukas (okse) og Johannes (ørn).

fakbue, redskab, bue med tarmsnor, anvendt ved 
fremstilling af f.eks. filthatte. Jf. apostelattributter.

fals, retvinklet indsnit, 1) i kanten af et bræt, f.eks. 
til anslag for et andet stykke træ; 2) i en pille, 
i en murvange eller murkarm som anslag for 
en dørfløj eller vinduesglas; eller 3) brugt rent 
dekorativt. Jf. fig. 3.

falsk fuge, efterligning af fuge, indhugget eller ‑
skåret som dekoration.

fane, rand på dåbsfad, disk el.lign.
fas, skråt afskåret hjørne eller kant.
feston, en i en bue nedhængende kæde af blade, 

blomster og frugter (jf. guirlande).
fiale, topspir, ofte over et lille, tårnagtigt fodstykke, 

almindeligt i den gotiske stils prydværk (se fig. 
10.5).

filigran, guldsmedearbejde, udført af tråd og runde 
korn, der er sammenloddet, hyppigst på en un‑
derlagsplade.

finering, ganske tynd beklædning af ædlere eller 
smukkere træsorter, limet på snedkerarbejde, 
der er udført af en billigere eller mere robust 
træsort, jf. intarsia.

firpas, firkløverformet felt eller gennembrydning 
(se fig. 29).

fiskeblære, kommaformet, dråbelignende gen‑
nembrydning i gotisk stavværk (se fig. 10.2).

fjeder (fjer), smalt fremspring langs midten af et 
bræts ene længdekant, passende ind i en tilsva‑
rende rille, not , på nabobrættet. brædder, som 
har fjeder på den ene kant og not i den anden, 
kaldes pløjede.

fjer, se fjeder.
fladbue, se bue og fig. 12c.
fladrundbue, se bue og fig. 12d.
fladsnit, se relief.
flakt ørn, ørn med to hoveder (dobbeltørn).
flammeret, flammet (fig. 13) er beklædningen af en 

glat træflade (f.eks. en dørfløj) med kantprofile‑
rede brædder, som er diagonalstillede i rude‑, 
sparre‑ eller siksakmønster.
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Flensborgsten, se mursten.
fløjaltertavle, altertavle med bevægelige (hæng‑

slede) sidefløje, der kan lukkes ind foran ho‑
vedskabet.

fod (tonehøjdebetegnelse vedr. orgelstemmer), se 
stemme.

foldeværk, fyldingsdekoration, dannet af skiftende 
stave og hulninger, mindende om folder i et 
klædebon; almindelig på sengotiske dørfløjs‑ og 
panelfyldinger. se endvidere foldeværkskapitæl, 
fig. 24j). 

foldeværkskapitæl eller foldekapitæl, se kapitæl og 
fig. 24j.

foliot, se balance.
forbandt, se skiftegang.
forblænder(e), pænere tilvirkede mursten af finere 

ler, anvendt som ydre skal i teglstensmurværk.
†forfærdige, †færdige, istandsætte, færdiggøre. kan 

også betyde ‘fremstille noget nyt’.
forkrøppet er en gesims, en profil eller en liste, når 

den af ornamentale grunde er ført i knæk eller 
af konstruktive hensyn er ført uden om et eller 
flere fremspring (jf. fig. 28f.).

formsten, profileret teglsten. Profilen kan være 
hugget i den brændte sten, men er oftest for‑
met eller skåret i det våde ler før brænding (jf. 
fig. 37).

fornagle, se fig. 45. Jf. nagle.
fortanding, 1) lodret eller 2) faldende, er beteg‑

nelsen for den lodrette eller skrå linje, hvor ar‑
bejdet på en mur, ofte nær et hjørne, afsluttes 
midlertidigt, jf. hvælvfortanding, fig. 23.

fraktur, se skrift.
fresko, maleri, udført på frisk, endnu fugtig puds 

(italiensk: al fresco); jf. secco.
frikombination, automatisk hjælpemiddel, der mu‑

liggør hurtige, forprogrammerede klangskift i 
et orgel.

frise, 1) det ofte glatte led i en gesims, der forne‑
den begrænses af arkitraven og foroven af kron
listen, se søjle; 2) dekorationsbånd, sammensat af 
buer, ruder, aftrapninger mv., der ligesom en 
gesims løber under f.eks. et tagskæg eller dan‑
ner den øvre afslutning på brede murblændinger 
(jf. fig. 17); 3) billedfremstilling eller ‑bånd som 
muret, malet, skåret eller vævet indramning el‑
ler kantning af vægfelt, loft, ribbe mv., se fig. 
14, 29‑31.

frisefylding (fig. 28a), fylding med ophøjet spejl og 
forsænket, omløbende bort. findes tidligst i 
snedkerarbejder fra renæssancetiden; jf. fylding.

frontale (eller antemensale), alterbordsforside.
frontispice, en gavllignende, dekorativ udbygning 

på en bygnings facade eller et afsluttende parti 
over vindue eller dør, oftest formet som en 
trekant eller et cirkeludsnit (segment), jf. seg
mentgavl.

frådsten eller kildekalk, blæret kalksten, dannet ved 
kildevæld, kendelig på aftryk af grene, blade 

fig. 13. flammet eller flammeret dør i forskellige ud‑
formninger.

fig. 14. ornamentfriser med palmetter og bølgeranke.
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m.m. især anvendt som byggemateriale i vore 
ældste stenkirker (se tuf). forekommer hyppigst 
omkring roskilde fjord og i Østjylland.

fuge, det mørtelfyldte mellemrum mellem de en‑
kelte sten i en mur. de lodrette kaldes stød‑ el‑
ler studsfuger, de vandrette leje‑ eller langfuger. 
nutidens konsekvente udkradsning og fugning 
med særlig mørtel var næppe så almindelig i 
middelalderen, hvor den udkvællende mørtel, 
som ikke afskrabedes, blot udtværedes eller for‑
medes med fugeskeen; herefter taler man om 
udglattede fuger eller rygfuger. fugernes syn‑
lige ydersider betegnes efter deres forskellige 
behandling, der ofte røber murværkets alder:

 1) fuger i kampestens‑ og kvadermure:
a) udglattede, fyldte (i plan med stenenes 

forsider), hyppigt med kvaderridser – i ro
mansk kampestensmur (fig. 16).

b) ukarakteristiske, udglattede – i kvadermur 
af brudsten (i yngre kridtstenskirker dog 
ofte som fig. 15e).

c) knasfuger, ganske smalle, afskrabet i plan 
med murfladen – i romansk granitkvader‑
mur.

d) som a, men uden ridser og ofte med ind‑
trykkede teglbrokker – i gotisk kampestens‑
mur.

 2) fuger i teglstensmure (fig. 15):
e) fremspringende, flade, med skråt beskårne 

kanter – romanske.
f) uregelmæssigt skarpryggede – senroman‑

ske og gotiske.
g) udglattede, skråtskårne (med skråt holdt 

murske) – senromanske og gotiske.
h) fyldte, midtridsede – gotiske.
i) brændte, med lille midtfure udført med 

huljern – renæssance.

j) Hamborgfuger, stærkt fremspringende, tra‑
pezformede eller rundede – klassicisme.

fuld mur er i modsætning til kassemur (s.d.) udført 
af ensartet materiale og med gennemløbende 
skifter fra yder‑ til inderside.

fylding, flade (almindeligvis af træ) til udfyldning 
mellem rammestykkerne i en dørfløj, et panel 
o.lign.; i litteraturen anvendes betegnelsen fyl‑
ding tillige om udsparet felt (uægte fylding) f.eks. 
i stolegavle og liséner. konstruktivt er en fylding 
indfældet eller indnotet i rammeværket eller 
fastgjort på bagsiden af dette. som regel er fyl‑
dingsarbejde beriget med profiler og ornamen‑
ter. Spejlfyldingen (fig. 28a‑b), som karakteriseres 
ved et ophøjet midtfelt (spejl, s.d.), er den mest 
almindelige; inden for denne type dominerer 
frisefyldingen, opkaldt efter den smalle frise, der 
omgiver spejlet (a). en simpel, plan fylding kan 
ved pålagte lister mv. få ret varierede former, 
efter hvis figur fyldingen benævnes, f.eks. arka
defylding (evt. med perspektivhuller i sviklerne) (c), 
hammerfylding (d), ottekantet fylding (evt. med 
trekantede bosser i hjørnerne) (e) og rudefylding 
med forkrøppet rammeliste (f).

†færdige, se †forfærdige.
fødselslinje, se vederlag.

ganghjul (se tårnur, fig. 50.15 og 48), danner sam‑
men med ankeret (ved stiftgangen sammen med 
paletterne) urets gang (eller hemværk). ved spin
delgang benævnes ganghjulet kronhjul, fordi 
tænderne sidder på fælgens ene side.

ganghjul, se tårnur, fig. 50.15 og 50.36.
ganghjulsbøjle (se tårnur, fig. 50.14), anvendt ved 

fig. 15. fugetyper i teglstensmure.

fig. 16. kvaderridsning.
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spindelgang, hvor den bærer ganghjulets ene leje, 
samtidig med at den ved sin buede form til‑
lader den lodrette spindel (fig. 50.18) at passere 
netop ud for ganghjulsakselen.

gangjern, hængsel på dørfløj eller luge; ‘går’ på sta
belen (s.d.).

gangværksudløsning (se tårnur, fig. 50.9, 50.10 og 
50.28), mekanisme til igangsætning og stands‑
ning af urets slagværk.

gavlkam, se kam.
generalcrescendo, indretning, der til‑ eller frakobler 

et orgels stemmer i en på forhånd fastlagt ræk‑
kefølge.

gerigt, indfatning om dør‑ eller vinduesåbning.
gering, samling af to stykker træ i en ret vinkel, 

således at samlingsfladen danner en vinkel på 
45° med hjørnet.

gesims, 1) udkragning på en mur under tagskæg‑
get, se frise og bæltegesims samt fig. 17a‑c og e‑f; 
2) den profilerede overgang mellem væg og loft; 
3) de bårne dele af en søjlestilling (fig. 43.2).

gjordbue, bærende bue mellem to hvælv, spændt 
tværs over rummet (jf. skjoldbue og fig. 3).

glamhul, lydhul i kirketårnets klokkestokværk.
†gla(m)vindue, lille vindue.
godronneret (fransk: godron, bule; jf. foldeværkskapitæl 

(chapiteau à godrons)), udsmykning, lagt med 
tætsiddende rundstave eller med ægagtige buler; 
modeornament især på sølvtøj fra hen imod 1700.

gotik, se stilarter.
graduale, bog, hvori messens sange er samlet.
Grahamsgang (se tårnur og fig. 48), hvilende an‑

kergang. ankeret minder umiddelbart om ha
gegangens hage, men i modsætning til denne 
har det hvileflader og skråtskårne impulsflader, 
i princippet svarende til stiftgangens paletter. 
grahamsgangen regulerer ligesom stiftgangen 
bedre end hagegangen, men den er vanskelig 
at udføre og vedligeholde, hvorfor stiftgang al‑
mindeligvis foretrækkes.

grat, kappesøm, den (nedadvendte) ryg, der frem‑
kommer, hvor to kapper i ribbeløse hvælv støder 
sammen (se fig. 22b).

gravering, indridsning af linjer, ornamenter eller 
bogstaver i metal ved hjælp af en gravstik.

gravflise, gulvflise med gravskrift.
gravramme, ramme af træ, evt. med skåret indskrift, 

beregnet til indramning af gravsten, gravflise el‑
ler jorddækket gravsted.

gravskrift, hovedindskrift med personoplysninger 
på en gravsten eller et epitafium (s.d.).

gravtræ, liggende eller stående gravminde af træ.
gravstik, se gravering.
†Gros de Tours, fransk silkestof, kipret, eller møn‑

stret. Gros betegner en god, stærk vare, ofte i 
forbindelse med tilvirkningsstedet. Gros de Nap
les, Gros de Berlin etc.

groteske (fig. 21), af italiensk grotta (grotte), symme‑
trisk renæssanceornament med fantastiske men‑
neske‑, dyre‑ og planteformer, inspireret af an‑
tikke vægudsmykninger i underjordiske ruiner.

grundering, se staffering.
guardein, embedsmand, som prøver ædle metallers 

finhed eller lødighed.
guardeinmærke, guardeinens garantistempel for guld‑

smedearbejders lovmæssige lødighed, ofte led‑
saget af et månedsmærke.

guirlande, række af festons (s.d.).
gæk, det på låget af en kande over hanken sid‑

dende greb, hvorpå man trykker for at åbne 
låget.

hagegang eller ankergang (jf. tårnur og fig. 48), en 
tilbagevigende mekanisme (dvs. at pendulet 
i sine y derstillinger fører ganghjulet en anelse 
tilbage). almindelig i ældre tårnure, men ikke 
velregulerende som de hvilende gange, f.eks. 
stiftgang (s.d.) eller Grahamsgang (s.d.), hvormed 
hagegangen ofte er udskiftet.

hallekirke, en kirke, hvis midtskib og sideskibe er 
af (nogenlunde) samme højde og under samme 
tag, – modsat basilika (s.d.).

halspilaster, se pilaster.
halsring, vulst omkring søjleskaftets øvre ende, jf. 

fig. 43.3g.
halvstens, dimension svarende til den anvendte 

mur stens bredde, f.eks. halvstens fals (jf. helstens, 
kvartstens).

halvtag, pulttag, se tag.
Hamborgfuge, se fuge.

fig. 17. gesimsfriser. a. rundbuefrise. b. krydsende 
rundbuefrise c. rudefrise. d. trappefrise (under sug‑
fjæl) e. fladbuefrise. f. bloktandfrise.
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hammerbånd, vandret tømmerstykke, som holder 
stolper og planker i en stavværksbygning sam‑
men foroven.

hammerfylding, se fylding.
hammerløftearm (se tårnur, fig. 50.50), vægtstang, 

som bevæges af hammerløftestifterne (fig. 50.25), 
og som via hammertransmissionerne (evt. en ham
mervelle, fig. 50.52) formidler bevægelse til ur
hammeren (fig. 50.53).

hammervelle (se tårnur, fig. 50.52), vippeanordning 

til formidling af trækket fra urværket til urham
meren (fig. 50.53).

hanebånd, hanebjælke, vandret tømmerstykke, som 
i tagværket, mellem tagryg og bindbjælke, for‑
binder spærene (jf. tagværk samt fig. 2‑3, 45 og 
46f).

harmonium (‘stueorgel’), musikinstrument i familie 
med orglet; tonerne frembringes af små, frit‑
svingende metaltunger.

hautrelief, se relief.
helgengrav (sepulchrum), firkantet fordybning for‑

oven i middelalderlige alterbordsplader, som 
regel delt i to afsatser, den større, øvre til et 
stenlåg, den mindre, nedre til en blykapsel med 
en lille helgenrelikvie, se relikviegemme.

hellige kar, redskaber, først og fremmest kalk og 
disk, der anvendes ved nadveren.

helstens, dimension, svarende til den anvendte 
murstens længde (jf. halvstens, kvartstens).

herme, pilaster, der foroven har form som et men‑
neskeligt hoved eller hyppigere en menneskelig 
overkrop, oftest med rigt dekoreret (pille)skaft, 
se fig. 35.9.

hesteskobue, se bue og fig. 12h.
himmel, se lydhimmel.
hjerteskive (fig. 50.27) og hjerteskivehjul (fig. 50.51), 

dele af slagværksmekanismen i et tårnur.
hjørnekæde (fig. 33), betegnelse for kvadersat mur‑

hjørne, hvis sten til begge sider danner en stå‑
ende fortanding (s.d.).

hollandsk skifte, se skiftegang.
hostie, nadverbrød, oblat.
hovedværk, se værk og fig. 34.
humerale, se amictus.
hulkel, hulled, konkavt profilled.
†hulsten, gammel fællesbetegnelse for munke og 

nonner, se tagsten.
hulsøm (fig. 32) opstår, når en smiget åbning (f.eks. 

et vindue) mures af normalsten.
hvælv, hvælving, buet, som regel muret overdæk‑

ning af rum. de hyppigst forekommende mid‑
delalderlige typer er: 1) hvælv uden ribber, der 
efter formen deles i hel‑ og halvkuppelhvælv, 
tønde‑ og grathvælv (fig. 22a‑b) med varianter og 
særformer, samt det sjældne klosterhvælv (c) og 
det kantede kuppelhvælv (d); 2) hvælv med (som 
regel bærende) ribber, der efter ribbernes antal 

fig. 18. Maureske.

fig. 19. bruskværk.
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og mønster deles i f.eks. krydshvælv (e), seks‑ 
og ottedelte hvælv (f), nethvælv og stjernehvælv. 
den første type, hvor selve hvælvet er det bæ‑
rende element, benyttes fortrinsvis i den tidlige 
hvælvslagningsperiode, o. 1100‑1250; tønde‑ og 
grathvælv bliver på ny gangbare i renæssancen. 
Ribbehvælvene optræder fra 1100'ernes slutning 
til et godt stykke ind i nyere tid. i de ældste 
er ribberne ikke bærende, og kapperne er enten 
muret omtrent som ved grathvælv (b), men alle 
med en svag stigning mod ribbernes skærings‑
punkt, eller i ringformede skifter (f), også beteg‑
net overgangshvælv. efter 1200'ernes midte bliver 
ribberne det bærende element; hvælvkappernes 
tykkelse nedsættes, og skiftegangen ændres i lig‑
hed med e. Jf. grat, kappe, lomme og ribbe.

hvælvfortanding (fig. 23), se fortanding og lomme.
hvælvsvikkel, kappeflig, den nedre, tilspidsede del af 

hvælv eller hvælvkappe. Jf. fig. 22.
hængestav, se fig. 11h.
højgotisk, se stilarter.
højkirke, 1) i en basilika den del af midtskibet, 

som rager op over sideskibene; 2) †højkirke el‑
ler †storkirke, hyppigt anvendte betegnelser for 
skibet i modsætning til koret (jf. †lavkirke).

højrenæssance, se stilarter.

ibsskal, egentlig Jakobsskal (muslingeskal). 1) et af 
apostlen Jakob den ældres attributter (henty‑
dende til hans sørejse); 2) pilgrimstegn (s.d.).

ikonografi, beskrivelse og forklaring af billeder.
indvielseskors, oftest hjulkors (fig. 27j), som male‑

des på væggene på de steder, hvor bispen ved 
kirkens indvielse havde afsat korsets tegn med 
den indviede olie; undertiden også indhugget i 
alterbordsplader.

initialer, begyndelsesbogstaver.
intarsia, dekorativ finering og indlægning med 

forskelligt farvet træ.
isselinje (issepunkt), øverste linje/punkt i hvælv

kappe eller buet stik.
italienskrød, se jernoxyd.

jernoxyd, stof med en dæmpet, mørkerød farve, 
evt. brunviolet, som kan gå helt over i gullig‑
rød; kaldes også caput mortuum, dodenkop, itali
ensk‑, persisk‑, spansk‑ eller mønjerød.

Jesumonogram, 1) bogstaverne iHs, forkortelse for 
ihesus (egentlig misforstået latinisering af det 
græske IHC eller IHΣ af IHΣOYΣ) og underti‑
den tolket som »i(esus) H(ominum) s(alvator)« 
(Jesus, menneskenes frelser), eller som »i(n) 
H(oc) s(igno vinces)« (ved dette tegn skal du 

fig. 20. båndakantus.

fig. 21. groteske.

3*
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sejre). 2) bogstaverne inri, sammensat af de 
ord Pilatus lod sætte på korset (Joh. 19,19), 

»i(esus) n(azarenus) r(ex) i(udæorum)« (Jesus 
fra nazaret, jødernes konge). se også Kristus
monogram.

jonisk kapitæl, se kapitæl.
jus patronatus, patronatsret (jf. s. 8f.).
jus præsentationis, præsentationsret, retten til at fore‑

slå et præsteemne (jf. s. 8f.).
jus vocandi, kaldsret (jf. s. 8f.).

†kaffa, stof, som er glat på den ene side og lod‑
dent på den anden. kendt fra 1600'erne.

kaldsbog, liber daticus, bog, ført af sognepræsten, 
indeholdende forskellige meddelelser af betyd‑
ning for embedet.

kaldsret, jus vocandi, se s. 8f.
kalk, se alterkalk.
kalorifer, indmuret jernovn til fast brændsel i luft‑

opvarmningsanlæg.
kam, 1) gavlkam, gavlmurens øverste del, der rager 

op over tagfladen. gavlkammen kan være glat, 
takket (aftrappet med kamtakker, se fig. 11) el‑
ler svungen, 2) kam, kæmning, kæmmet (jf. fig. 
46), hvor bjælkerne (b) er kæmmet over mur‑
lægterne (a).

fig. 22. eksempler på hvælv. a.‑d. ribbeløse hvælv: a. tøndehvælv. b. grathvælv. c. klosterhvælv. d. kuppelhvælv.  
e.‑f. ribbehvælv: e. krydshvælv. f. seksdelt hvælv.

fig. 23. Hvælvvederlag med fortanding: a. Hvælvve‑
derlag. b. Hvælvlomme. c. fortanding til brug for ud‑
muring af hvælvlomme. d. overvæg.

a
b

c

d
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†kamelotte, uldstof, ofte mønstret eller stribet, opr. 
udelukkende af kameluld, i 1700'erne også af 
andre materialer.

kanneleret, lodret riflet, jf. kannelurer.
kannelurer, smalle, lodrette, konkave furer, dækken‑

de søjle‑ eller pilasterskafter (se fig. 24a, b og e).
kapitæl, søjle‑ eller pilasterhoved. foruden de tre 

græske hovedtyper, dorisk (fig. 24a), jonisk (b) 
og korintisk (c) samt toskansk kapitæl (e) kan 
nævnes: kompositkapitæl (d) (sammensat af jo‑
nisk og korintisk), æggestavkapitæl (fig. 43.3e), 
toskansk kapitæl med æggestav samt profilkapitæl 
(variation af toskansk kapitæl). endvidere, tra
pezkapitæl (fig. 24f), trekantkapitæl (g), klokapitæl 
(h), terningkapitæl (i) og foldeværkskapitæl (j), alle 
brugt i romansk tid.

kappe (jf. fig. 3 og 22), én af de (fire eller fle‑
re) krumme murflader, der tilsammen udgør 
et hvælv. kapperne kan være muret på ribber 
(s.d.), eller de kan mødes i skarpe grater (s.d.).

kappeflig, se hvælvsvikkel.
kappesøm, se grat.
kardinaldyder, se dyder.
karmoisin (†karmesiden), rød farve.
karnation, hudfarve.

karnis, profil sammensat af et konkavt og et kon‑
vekst led, se fig. 40c‑d.

kartouche, rammeagtigt ornament med bøjede og 
rullede flige og hyppigt dekoreret med frugt‑
fyld, blomster, blade, masker o.lign. tidligst i 
renæssancen. se rulleværk, fig. 38, og prædikestol, 
fig. 35.8.

karvsnit, snitværk, skåret (karvet) i træ som veks‑
lende systemer af fordybede kilesnit, ofte ord‑
nede i cirkler eller stjerner.

karyatide, bærende kvindefigur (fritstående), f.eks. 
brugt som støtte for en gesims.

kassemur er i modsætning til fuld mur (s.d.) støbt 
ud med en kærne af rå marksten eller mur‑
stensbrokker i mørtel mellem to murskaller (se 
fig. 25).

kassette, ornamentfelt, oftest firkantet, til tider 
med en roset i midten.

kassetteværk, sammensætning af kassetter og andre 
ornamenter i fladsnit (jf. relief). Renæssanceorna‑
ment. Jf. beslagværk og søjle (fig. 43.3l).

katekismustavle, altertavle, hvis udsmykning ho‑
vedsagelig består af skriftord: trosbekendelsen, 
nadverordene, fadervor osv.; alm. o. 1550‑
1600.

3
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fig. 24. kapitæler. a‑e: klassiske i renæssanceudformning. f‑g. danske. a. dorisk. b. Jonisk. c. korintisk. d. komposit. 
e. toskansk. f. trapez. g. trekant. h. klo. i. terning. j. foldeværk.
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kirkerist, jernrist over en muret eller stensat grube 
i jorden ved indgangen til kirkegården, be‑
regnet til at holde svin og andre husdyr borte 
uden at hindre adgang for mennesker.

klassicisme, se stilarter.
klingpung (klingbeutel), en på et langt skaft sid‑

dende pung eller pose, på hvis underside en 
lille klokke er fastsyet; anvendt til kollekt (pen‑
geindsamling). 

klinke, se mursten.
klokapitæl, se kapitæl.
klokke, se fig. 26.
klokkehus, tårnagtig, lukket bygning i to‑tre stok

værk, oftest en svær tømmerkonstruktion, i 
hvis øverste del klokkerne er ophængt. Husets 
nedre del er materialrum. fritstående eller op 
ad kirkegavl, jf. klokkestabel.

klokkeprofil (fig. 40d), stejl, omvendt faldende kar
nisprofil.

klokkestabel, åben tagdækket tømmerkonstrukti‑
on til klokkernes ophængning, jf. klokkestol. 
Placering som klokkehus (s.d.).

klokkestol, tømmerkonstruktion til klokkernes op‑
hængning i tårn eller på kirkeloft.

kløverbladsfrise (fig. 29), jf. firpas.
knægt, konsol af træ, jf. krumknægt, volutknægt samt 

fig. 35.4.
kollekt, se klingpung.
kollektiv, fast klangblanding i et orgel.
kompositkapitæl, se kapitæl og fig. 24d.
kondukt, se vindlade.
konge, midtstolpe i apsistagværk, spir, klokkehus 

eller klokkestabel. også de (lodrette) bærende 
stolper i dragerstolstagværker og langstolstagvær‑
ker benævnes konger (se fig. 44a).

konsol, bærende fremspring.
kop, se binder.
koppel, indretning, der sammenkobler værkerne i 

et orgel. når f.eks. koplet ‘Hv‑P’ er aktiveret, 
kan stemmerne i hovedværket tillige spilles via pe
dalklaviaturet. Jf. oktavkoppel.

kopskifte, se skiftegang.
kopstykke, det øverste tværstykke på en stoleryg.
korbue, se triumfbue.
korbuekrucifiks, stort krucifiks, ophængt i eller 

over korbuen.
kordongesims, se bæltegesims.

fig. 25. snit og opstalt af muren i en romansk granit‑
kvaderkirke: tv. snit af kassemuren med kvaderklædt 
yderside. nederst fundament af syldsten. Øverst lofts‑
bjælken, der hviler på to murremme, den ydre med 
indnotet sugfjæl. tagspær og spærstiver er tappet ind 
i bjælken (sml. fig. 45 og 46). blybeklædningen hviler 
på brædder. opstalten th. viser fra neden en dobbelt‑
sokkel, nederste skifte er skråkantet, øverste er attisk 
profileret (sml. fig. 40a og g). i den kvaderklædte mur 
herover ses et stenhuggerfelt. det rundbuede, smigede 
vindue, der er uden særlig sålbænk, har monolitover‑
ligger med hjørnefalse. i vinduet er indmuret en ram‑
me af egetræ med blyindfattede ruder, fastholdt af tre 
vindjern. i blytaget ses et blytækkerårstal.

keglevindlade, se vindlade.
kenotaf, se tumba.
kerubhoved, englehoved (med vinger).
kildekalk, se frådsten.
kilesten, tilspidsende (kileformet) sten i buestik 

(kilestensstik); jf. døren på fig. 2.
kip, tagryg, det sted, hvor spærenderne mødes.
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korgitter, korskranke, gitter eller skranke mellem 
kor og skib(e), jf. lektorium.

korintisk kapitæl, se kapitæl og fig. 24c.
kors, se fig. 27.
korsblomst, et i fire korsstillede flige delt bladmo‑

tiv, hyppigt forekommende i gotisk prydværk 
(fig. 10.1).

†korsdør, ældre betegnelse for dør i korgitter.
korskranke, se korgitter.
korstol(e),oftest rigt udskårne stolerækker langs 

væggene i koret, benyttet af gejstligheden ved 
gudstjenester i større middelalderkirker.

krabbe (krabbeblad), ornament af form som en for‑
vreden korsblomst (fig. 10.6); på sengotiske spir, 
gavle og kors, kalkmalet på ribber osv.

kragbånd, fremspringende profilled, især brugt 
som vederlag (s.d.) i bueåbninger.

kragsten, kragbånd bestående af én sten.
krenelering, fortløbende række af skydeskår i kro‑

nen af f.eks. en fæstningsmur.
kridering, kridtgrund, se staffering.
kriget, kriget hue, d.e. hue med dybe indskærin‑

ger ved tindingerne.
Kristi våben, se marterredskaber.
Kristusmonogram, de to græske begyndelsesbogsta‑

ver i ordet kristus, X og P sammenskrevet. se 
også Jesumonogram.

kronliste, det øverste, som regel karnisprofilerede 
led af en gesims. se søjle.

krumknægt, prydbøjle eller ‑konsol, anbragt under 
eller på en gesims, ofte smykket med ornamen‑
ter, englehoveder o.lign. eller gennembrudt. se 
fig. 35.4.

krydsbånd, krydsende trækbånd i spærfag. Jf. fig. 3.
krydsende rundbuefrise, se fig. 17b.
krydsskifte, se skiftegang og fig. 39d.
kuglestav, dekorativ, spinkel stav, bestående af små 

kugler på række (jf. perlestav).
kursiv, se skrift.
kurvehanksbue, se bue og fig. 12d.
kvader, natursten, firkantet tilhugget til bygnings‑

brug (jf. fig. 25).
kvaderridsning i romansk murværk (se fuge nr. 1a 

samt fig. 16). ridsningen kan være udført med 
en fugeske, dyppet i tyk kalkmørtel.

kvartstens, dimension svarende til den anvendte 
murstens tykkelse (jf. helstens, halvstens).

fig. 26. klokke. 1. knebel. 2. slagring med lister. 3. 
legeme. 4. Hals. 5. Hue. 6. kroneplade. 7. Hanke. 8. 
trækstang. 9. slyngebom. 10. vuggebom.

kølbue (æselrygbue), se bue og fig. 12f.
kønrøg, sort farvestof, fremstillet af sod fra af‑

brændt træ eller harpiks.

laf, laffet, skålen på en ske.
langhus, et andet (ældre) ord for skib.
langhuskirke, en kirke, hvis kor har samme bredde 

og højde som skibet, og som er uden bygnings‑
mæssig adskillelse mellem de to afsnit.

langhuskor, et kor, der har samme bredde og højde 
som skibet.

langstol, længdeafstivning i tagværk med lodrette 
stolper (konger, s.d.), som hviler midt på bind

3*



40 Danmarks kirker

bjælkerne og bærer vandret tømmer (dragere), 
som understøtter spærfagenes hanebånd, alt ind‑
byrdes forbundet med tappe og talrige påbla‑
dede skråbånd (jf. blad), (se fig. 44).

lasur, gennemsigtig farve, ofte malet over forgyld‑
ning eller forsølvning.

†lavkirke, †lillekirke, †sanghus, betegnelser for ko‑
ret, i modsætning til skibet, jf. †højkirke.

lektorieprædikestol, efterreformatorisk prædikestol 
i form af et lektoriepulpitur i skibets østende 
foran korbuen eller triumfvæggen. Jf. lektorium.

lektorium, i oldkirken læsepult ved skranken mel‑
lem kor og skib. senere i middelalderen over‑
førtes navnet på den skranke eller det pulpitur, 
der aflukkede koret som gejstlighedens særlige 
område. lektoriepulpituret tjente til anbrin‑
gelse af pulte for evangelie‑ og epistellæsning 
og undertiden altre. desuden kunne pulpituret 
give plads for orgel, sangkor og processioner; 
senere knyttes betegnelsen til en særlig form for 
prædikestol (jf. lektorieprædikestol og korgitter).

liber daticus, se kaldsbog.
lidelsesredskaber, se marterredskaber.
ligtræ, se gravtræ.
†lillekirke, se †lavkirke.
lisén, flad, retkantet væg‑ eller murpille, uden ka

pitæl eller base (se dog ørelisén); jf. pilaster.

liturgi, gudstjenesteordning.
liturgiske farver, det udvalg af farver (almindeligst 

hvid, rød, grøn, violet og sort), der anvendes 
på messeklæder og kirkens øvrige tekstiler til 
at anskueliggøre de forskellige tider og fester 
i kirkeåret eller til at markere særlige handlin‑
ger. regler for anvendelsen af en liturgisk far‑
veskala fastlagdes allerede i tidlig middelalder 
inden for den katolske kirke og holdes stadig 
i hævd. den lutherske kirke har ingen faste 
forskrifter herom, og praksis har derfor vari‑
eret fra en gentagelse af de katolske sædvaner 
til benyttelse af kun en enkelt farve, oftest rød 
eller sort. for farvernes anvendelse i løbet af 
kirkeåret gælder i dag generelt: Hvid benyttes 
ved højtiderne (jul og påske) samt ved særlige 
fester for treenigheden og kristus (herun‑
der Mariæ bebudelsesdag). Rød bruges i pin‑
sen samt på martyrdage (s. stefans dag). Grøn 
anvendes 1.‑ 6. søndag efter Helligtrekonger 
samt i hele trinitatistiden. Violet karakteriserer 
bods‑ og fastetiderne (2.‑ 4. søndag i advent, 
almindelig bededag samt fra søndag septuage‑
sima til midfastesøndag). Sort anvendes alene 
langfredag.

lomme, den dybest beliggende del af rummet mel‑
lem en hvælvings kappeflig og overvæggen; kan 
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fig. 27. kors: a. græsk kors. b. latinsk kors. c. antoniuskors. d. georgskors. e. andreaskors. f. Patriarkalkors. g. Ham‑
mer‑ eller krykkekors. h. korset kors. i. gaffelkors. j. cirkel‑ eller hjulkors. k. s. Hanskors. 
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fig. 28. eksempler på fyldinger: a. frisefylding. b. spejlfylding. c. arkadefylding m. perspektivhuller foroven. d. Ham‑
merfylding. e. ottekantet fylding m. bosser i hjørnerne. f. rudefylding m. forkrøppet rammeliste.
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være mere eller mindre udmuret, evt. i forbandt 
med muren, jf. hvælvfortanding, fig. 23.

Louis XIV, XV stil, se stilarter.
(lyd)himmel, loft ophængt over prædikestol, se fig. 

35d.
lydpotte, lerpotte, indmuret i korets vægge eller 

hvælv, med åbningen anbragt i murfladen. lyd‑
potterne er anbragt af akustiske grunde, men 
har ingen praktisk effekt.

lysepibe, rørformet holder på lysestage til nedsæt‑
ning af lys.

lysepig eller torn, kegleformet spids øverst på lyse‑
stage til opstikning i et hul i lysets underside.

lysning, åbning i murværk til vindue eller dør.
læddike, lille rum med låg i den ene ende af en 

opbevaringskiste.
lægmandsalter, alter i dom‑ og klosterkirker, ved 

hvilket lægfolk havde adgang til at høre messe 
(i modsætning til højalteret i koret); oftest midt 
i skibets østre del, foran korbuekrucifikset.

løbende hund (fig. 30), ornamentbort af fortløben‑
de, bølgeformede figurer.

løber, mursten, hvis langside ligger i murflugten. 
Jf. binder, skiftegang og fig. 39.

Majestas (egentlig højhed), kristus i sin herlig‑
hed, tronende kristus i mandorla (s.d.) omgivet 
af evangelistsymbolerne (s.d.). Yndet motiv i ro
mansk kunst.

majuskler, se skrift.
mandorla, mandelformet, (spids)oval indramning, 

navnlig brugt omkring fremstillinger af kristus 
(se Majestas).

†mangut (†manggods), dårligt, stærkt blyblandet 
tin, jf. tinstempler.

manierisme, se stilarter.
manipel (manipulus), håndlin, et bånd lagt over ven‑

stre håndled, hørende til den liturgiske dragt
mansard, mansardtag, se tag.
mansardetage, tagetage indrettet i den nedre del af 

et mansardtag, se tag.
manual, klaviatur på orgel, spilles med hænderne. 

Jf. pedal.
marterredskaber (lidelsesredskaber), de redskaber, der 

anvendtes i forbindelse med kristi lidelse og 
død: tornekrone, pisk, kors, nagler, spyd etc. 
også betegnet Kristi Våben (latin: Arma Christi).

maureske (fig. 18), ornament, der efterligner ara‑
bisk (maurisk) prydværk

messehagel, messeklædning, bestående af skjold‑
formet ryg‑ og bryststykke.

messeklokke (korklokke, primklokke), lille klokke 
anbragt i eller over koret og (i middelalderen) 
benyttet, når hostien løftedes op; efter reforma‑
tionen anvendt for at påkalde menighedens op‑
mærksomhed ved gudstjenestens begyndelse.

metope, firkantet, ofte udsmykket, plade mellem 
triglyfferne (s.d.) i en dorisk frise.

midtsvulmen, se entasis.
minuskler, se skrift.
misericordia (latin: barmhjertighed), støttekonsol un‑

der en korstols klapsæde.
mitra, bispehue.
monolit, bygningsdel, f.eks. døroverligger eller vin‑

duesoverligger, bestående af én (natur)sten (jf. 
fig. 25).

fig. 31. Mæanderborter.

fig. 29. kløverbladsfriser. a. muret i tegl. b. kalkmalet.

fig. 30. ‘løbende hund’.
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monstrans, beholder til opbevaring og fremvisning 
af relikvier eller hostie (jf. relikviegemme).

monstransskab, skab til opbevaring af monstransen 
og kirkens hellige kar (s.d.).

montant, se akantusmontant.
†mor, vatteret stof af silke, halvsilke, kamelhår eller 

lærred. glat eller mønstret, ofte indvævet med 
guld‑ eller sølvtråd.

munk, se tagsten.
munkeskifte, se skiftegang og fig. 39a.
munkesten, se mursten.
muranker, gennemgående jernstang i murværk til 

dettes fastholdelse eller afstivning. ankeret er i 
den ene ende (ved murens yderside) forsynet 
med et ankerforskud, mens den anden ende 
(ved murens inderside) er fastgjort enten 1) til 
et trækbånd eller en (anker)bjælke af jern el‑
ler træ, gående på tværs af bygningen; eller 2) 
på (kasse)murens inderside (evt. kan også her 
være anbragt et forskud). Murankre optræder 
normalt i forbindelse med bygningers lofts‑
bjælkelag (eller ankerbjælker). ankerforskud 
er i middelalderen og indtil sidste halvdel af 
1500'erne oftest lige, lodrette jernstykker sme‑
det i ét med ankeret, senere optræder næsten 
udelukkende løse ankerforskud, der kan antage 
mange former, men som oftest er kryds‑ eller 
liljeformede.

murliv, murkærne, det indre af en mur; jf. kassemur 
og fuld mur.

mursten, brændt teglsten. Middelalderlige mursten 
(munkesten) måler 25‑30 × 11‑15 × 7‑10 cm. 
fra o. 1600 blev murstenene mindre fremstil‑
let i mindre dimensioner, den tyndeste variant 
er 1700‑ og 1800'ernes Flensborgsten, der kun er 
ca. 3 cm tyk og som regel gul. nutidens danske 
normalmål er 23 × 11 × 5,5 cm. Klinker er små, 
meget hårdt brændte sten. Mursten, hvoraf en 
del er afhugget, kaldes efter størrelse: trekvarter, 
halve sten, kvarte eller petringer; mesterpetring: sten 
halveret på langs.

musetrappe, gavlkam med lave, tætsiddende ‘kam‑
takker’ af kun et skiftes højde.

mæander (fig. 31), ornamentalt bånd ført i regel‑
mæssige vinkelbugtninger (à la grecquebort).

mægler, den søjle, hvortil trapperækværket gøres 
fast ved foden af trappen.

mønjerød, se jernoxyd.
mål for længder og flader udtrykkes normalt i 

metriske enheder. Hyppigst forekommende 
er: 1 dansk alen = 2 fod (= 4 kvarter) = 24 
tommer = 62,77 cm. 1 favn = 3 alen. 1 tønde 
land = 8 skæpper = 14000 kvadratalen = 5516 
m².

månedsmærke, mærke, der på guldsmedearbejder 
angiver den måned, i hvilken et arbejde er prø‑
vet hos guardeinen (s.d.).

nagle, snittet træpind, ofte med fint formet hoved, 
til inddrivning gennem borede huller i f.eks. 
bladsamlinger og tapsamlinger for at låse disse (jf. 
dyvel). Heraf fornagle. se fig. 45. 

neglesnit, karvskåret ornament i bueform som af‑
tryk af en negl.

noli me tangere (latin: »rør mig ikke«), kristi ord 
til Maria Magdalene efter opstandelsen (Joh. 
20, 14‑18). betegnelse for billedfremstilling af 
deres møde.

nonne, se tagsten.
not, se fjeder.
nygotik, se stilarter.
Nådestol, fremstilling af treenigheden: gud fa‑

der på sin trone, støttende den lidende kristus 
(med eller uden kors) og med Helligåndsduen 
(svævende eller siddende).

oblat, nadverbrød, hostie.
oktavkoppel, indretning, der tilkobler overokta‑fig. 32‑33. 32. Hulsøm. 33. Hjørnekæde.



43fagordbog

ven (diskantkoppel) eller underoktaven (baskop
pel) på klaviaturet i et orgel. Herved opnås en 
større tonefylde.

oldermandsranke, den siksaklinje, der opstod i søl‑
vet, hvor oldermanden tog lødighedsprøven. 
erstattedes senere af guardeinmærke.

omdisponering, udskiftning og/eller omplacering 
af stemmer i et orgel.

omintonering, forandring af klangen i et orgel, 
tilvejebragt ved indgreb i eller ombygning af 
piberne.

omsætning, genopsætning af den ydre (eller indre) 
skal af en naturstensmur (jf. fig. 25).

opdrivning, se punsel.
opskalket, udsvajet. Jf. skalk.
opus spicatum (sildebensmurværk), murværk, hvis 

sten er stillet skråt, skifte for skifte hældende 
vekselvis til højre og venstre. er i middelalder‑
ligt murværk hyppigst udført af tynde natur‑
stensflager. optræder normalt kun i begræn‑
sede partier. se fig. 2 og 39i.

orgel, se fig. 34.
ornamentfrise, se fig. 14.
ossarium, se benhus.
overribbe, se ribbe.
overvæg, den del af en væg, der er oven over et 

træloft eller hvælv (se fig. 23).

pallium, paveligt og ærkebiskoppeligt værdig‑
hedstegn i form af et hvidt, tre fingre bredt, 
korsprydet uldbånd. båret om halsen med ned‑
hængende ender over bryst og ryg.

palmet, vifteagtigt plantemotiv. bladfligene udgår 
ofte fra et blomsterbæger (se fig. 14).

patén, se disk.
patron, 1) form, model eller mønster, hvorefter no‑

get fremstilles eller tildannes (jf. skabelon), f.eks. 
vævepatron = vævemønster. i ældre tid også be‑
tegnelse for selve tøjets mønster; 2) instrument, 
hvormed mønster, tegninger osv. overføres; 3) 
kirkeejer (jf. s. 8f.).

pedal, tangentrække på orgel, spilles med fød‑
derne. Pedalklaviaturet er forbundet med pe‑
dalværket og kan normalt også sammenkobles 
med andre værker. se også anhangspedal.

pedalkoppel, se koppel.
pedalværk, se værk.

pendullinse (se tårnur, fig. 50.41), vægten i den 
svingende ende af et pendul; kan med en mø‑
trik hæves eller sænkes for regulering af uret.

pengeblok, opretstående, udhulet eller tømret 
(jernbeslået) træblok med pengetragt eller ‑
slids.

pengetavle, skuffelignende æske med skaft, anvendt 
til kollekt (indsamling).

persiskrød, se jernoxyd.
perlestav, dekorativ, spinkel stav, bestående af sam‑

menstillede småkugler vekslende med cylind‑
riske led; jf. kuglestav.

perspektivhul, cirkulær indlægning i mørkt og lyst 
træ med perspektivisk virkning (se fig. 28c).

fig. 34. orgel. 1. rygpositiv. 2. brystværk. 3. Hoved‑
værk. 4. overværk. 5. Pedalværk.
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petring, se mursten.
Pietà, fremstilling af Jomfru Maria med kristi af‑

sjælede legeme på skødet.
pilaster, flad, retkantet væg‑ eller murpille med ka‑

pitæl og base (i modsætning til lisén, s.d.). an‑
vendes også som dekoration på træarbejde. en 
halspilaster har indsnøring under kapitælet.

Pilgrimstegn, pilgrimsmærke, lille mærke, gerne af 
metal, som erhvervedes af pilgrimme ved val‑
fartsmålet.

Pille, lodret, muret støtte (jf. søjle).
pinakel, lille murtinde, spir eller spidssøjle, anvendt 

som dekorativ afslutning (se også fiale).
piscina, niche eller kumme (med afløb) for indviet 

vand, fritstående eller i en væg, nær et alter.
planrelief, se relief.
platte, 1) profildetalje, vinkelformet tilbage‑ eller 

fremspring; 2) i snedkersprog: tynd træplade, 
anbragt som forsiring på møbel el.lign.

plint, lavt, retvinklet fodstykke under en søjle, en 
pilaster eller en statue (se også fig. 43.3k og po
stament).

pluviale, korkåbe.
pløjet bræt, se fjeder.
pneumatisk, se aktion.
polsk skifte, se skiftegang og fig. 39b.
positiv, lille, flytbart orgel. betegnelsen benyttes 

også om en afdeling af et større orgel, jf. værk 
og rygpositiv.

postament, fodstykke, for en altertavle, en søjle, 
en pilaster, en statue etc. Postamentfelter (f.eks. 
på altertavler og prædikestole) er de felter, der 
sidder mellem postamentfremspringene. se fig. 
43.4n.

†pralsagt, en slags blomstret tøj, halvt uld, halvt 
silke.

predella, fodstykke til en altertavle af fløj‑ eller 
skabstype (sml. fløjaltertavle).

primklokke, se messeklokke.
profil, se sokkel og stav.
profilkapitæl, se kapitæl samt fig. 28c.
prospektpiber, facadepiber i orgel.
prydskifte, oftest brugt som betegnelse for det 

murskifte af sten på fladen (også kaldet flad
skifte), som jævnligt findes omkring en muråb‑
nings egentlige buestik. er hyppigst muret af 
løbere (s.d.), men kan også være muret af bindere 
(kopskifte); jf. skiftegang.

fig. 35. Prædikestol. a. underbaldakin. b. kurv. c. ryg‑
skjold. d. lydhimmel. 1. Hængeknop. 2. bøjle. 3. kar‑
nisfremspring. 4. krumknægt med diademhoved. 5. 
arkade. 6. bueslag. 7. svikkel. 8. kartouche. 9. Herme. 
10. vinge. 11. Hængestykke. 12. topstykke. 13. spir.

fig. 36. Pærestav.

a

b

c

d
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præbende, formue‑ og indtægtsobjekt, der er til‑
lagt en kannik (domkirkepræst).

prædikestol, se fig. 35.
præsentationsret, jus præsentationis, retten til at fore‑

slå et præsteemne (jf. s. 8f.).
pulpitur, galleri med plads til stole, bænke eller 

orgel.
pulttag, se tag.
punsel, lille stålmejsel til brug ved stempling, op‑

drivning eller ciselering (s.d.) af metalarbejders 
overside (punsling).

putto, billedlig fremstilling af nøgent, buttet dren‑
gebarn.

pærestav, 1) stav med symmetrisk profil, hvis tvær‑
snit minder om en pære (f.eks. pærestavsribbe, jf. 
ribbe og fig. 37f); 2) kvartrundstav udsmykket 
med række af pærelignende figurer (se fig. 36).

†rask, en slags uldent tøj.
régence, se stilarter.
register, se stemme.
registertræk, håndtag, der aktiverer en orgelstemme, 

jf. aktion.
registratur, se aktion.
rejsehøjde, den højde, muren har, når tagværket rej‑

ses.
relief, billede eller ornament i ophøjet arbejde 

på fast baggrund, 1) hautrelief, højt relief med 
underskårne (dvs. kraftigt fremspringende) fi‑
gurer; 2) basrelief, lavt relief; 3) planrelief, med 
svagt fremspring, hvis overflade ligger i ét og 
samme plan, ved træarbejder benævnes dette 
fladsnit.

relikviegemme, hylster om helgenlevninger (reli‑
kvier), enten udført som en simpel blykapsel 
eller kunstfærdigt udformet, i forskellige ma‑
terialer, som en arm, et hoved osv. Jf. helgengrav 
og monstrans.

rem (murlægte), stræktømmer, f.eks. oven på eller 
indlagt øverst i muren som underlag for bjæl‑
ker eller spærfødder, se fig. 46a.

renæssance, se stilarter.
resalit, tilbagespringende del af en bygnings fa‑

cade, jf. risalit.
retabel, lav altertavleagtig opbygning, anbragt ved 

alterbordets bagkant. anvendes også som be‑
tegnelse for en malet eller udskåren altertavle 

(alterretabel), placeret bagest på alterbordet eller 
bag dette på en særlig underbygning, evt. i en 
niche i altervæggen.

revle, tværliste eller ‑bræt, hvormed brædder eller 
planker samles til en flade.

ribbe, muret bue i eller under sammenstødene 
mellem en hvælvings kapper. ribbehvælv be‑
nævnes efter kappeantallet (se hvælv). ribber‑
ne (jf. fig. 37) kan være retkantede (i halvstens 
eller kvartstens bredde, jf. l‑m) eller profilerede 
(af formsten, jf. a‑k). Hjælperibber på hvælvets 
overside kaldes overribber; disse kan have udstik‑
kende trinsten af en halv (bindertænder) eller 
en hel stens bredde.

riffelhugning, rifling, riller eller smalle furer, udført i 
overfladen af teglsten. rillerne kan være skråt‑
stillede, vinkelrette på længderetningen eller 
ordnede i sildebensmønster. riflingen er enten 
udført før brændingen (med trækam) eller ef‑
ter brændingen (med bred hammer eller mej‑
sel). Jævnligt forekommende i romansk tid.

rigel, stangformet skyder eller slå; i en lås beteg‑
nelse for den del, der bevæges af nøglen.

risalit, fremspringende del af en bygnings facade, 
oftest midter‑ og/eller sideparti (jf. resalit).

rocaille, asymmetrisk, muslingeskallignende orna‑
ment; rokokotidens yndlingsmotiv.

rokoko, se stilarter.
romansk stil, se stilarter.
rudefylding, se fylding.

fig. 37. ribbeprofiler. a‑c. Helstensribber, romanske 
(a‑b uden nakke). d. trekvartstensribbe, senromansk. e‑
l. Halvstensribber, gotiske (f. pærestavsprofil). m. kvart‑
stensribbe, gotisk.
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rullefrise, frise, sammensat af små korte rundstave 
(rullestave).

rulleværk (fig. 38), renæssanceornament, der synes 
dannet af fantasifuldt opskårne og sammen‑
flettede læderstykker, hvis kanter er oprullet i 
volutter (s.d.). ofte komponeret i kartouche og 
beriget med elementer fra groteske.

rulskifte, se skiftegang og fig. 39g.
runer, se skrift.
rygningsbrædder, vinkelstillede planker, der afdæk‑

ker tagfladernes møde og således forstærker og 
afdækker rygningen i et trætækket eller bly‑
hængt tag. undertiden har disse efterladt sig 
spor i en gavl, når denne har været opmuret 
efter tagværkets rejsning. Jf. ås.

rygpositiv, se værk og fig. 34.

sadeltag, se tag.
†sanghus, se †lavkirke.
†sardug, halvt linned, halvt uldent tøj.
sarg, vandret bræt eller ramme, der bærer pladen 

på et bord eller sædet på en stol.

†savdelle, se †delle.
savskifte, se skiftegang og fig. 39k. Jf. endvidere fig. 

17a, b, og e.
secco, maleri udført på tør puds (italiensk: al secco), 

i modsætning til fresko (s.d).
segmentgavl (segmentbue), gavl, hvis buede overside 

udgør et udsnit af en cirkel (d.e. cirkelsegment). 
siden renæssancen ofte benyttet over vinduer, 
døre m.m. Jf. frontispice.

sejerværk, se tårnur.
sepulchrum, se helgengrav.
series pastorum, tavle med fortegnelse over kirkens 

præster (præsterækketavle).
†setteni (satin), en slags silketøj.
setzeranlæg, automatisk hjælpemiddel, der kan ud‑

føre en serie forprogrammerede klangskift i et 
orgel.

sideskib, jf. basilika og hallekirke.
siksakmurværk (fig. 39j), dekorativ anbringelse af 

mursten i siksakmønster. benyttes undertiden i 
(tag)gavle og i blændingsbunde.

sinkning (sinke), forbindelse af to stykker træ med 
svalehaleformet tap i tilsvarende udskæring.

skab(e)lon, 1) profil, hvormed gesimser og andre 
bånd trækkes i gips; 2) gennembrudt plade til 
fremstilling af ensartet, malet ornamentik; 3) 
†skabelon, model eller tegning til bygning el‑
ler andet kunstværk, jf. patron.

skalk, et tømmerstykke fastgjort på oversiden af 
et spærs nedre ende, således at tagbeklædningen 
kan nå ud over f.eks. en fremspringende ge‑
sims. Herved får tagfladen en større eller min‑
dre udsvajning eller opskalkning forneden.

skalmur, skalmuring, fornyet skal på ydersiden af 
murværk, oftest af halvstens tykkelse, jf. forblæn
der og omsætning.

skelle, †skelne (†sømme), fuge, især på ydersiden af 
tegltage.

skierværk (skærværk), 1) væg af træ; 2) klokkestol.
skifte, det vandrette lag af (lige høje) sten i mur. 

ordet anvendes også synonymt med skiftegang.
skiftegang (murforbandt eller murstensforbindel‑

ser), ordning af stenene i en murflade. termi‑
nologien er vaklende og tillige svingende fra 
land til land. de dominerende middelalderlige 
skiftegange, hvis udførelse ofte er uregelmæs‑
sig, er munkeskifte (fig. 39a) og polsk skifte (‘yngre fig. 38. rulleværk.
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munkeskifte’, også kaldet vendisk, flamsk eller go
tisk skifte) (b). alle disse kan under ét benævnes 
som munkeskifte. Hollandsk skifte er binderskifter 
vekslende med polsk skifte (c). af nyere former 
kan anføres krydsskifte (d) og det beslægtede 
blokskifte (e). særlige skifter, mønstermuring 
og prydskifter (i‑l) benævnes efter den måde, 
de enkelte lag lægges på. Sav‑ og bloktandskifte 
(k og l) anvendes ofte ved gesimser og bånd. 
Kopskifte betegner skifte af bindere, der er rul
skiftestillede (g) eller lagt på fladen (jf. prydskifte). 
Strømskifte (fig. 41) benyttes til afslutning af de 
skrå sider i en gavlmur.

skjoldbue, bærende bue for hvælv, muret langs 
rummets vægge. Jf. gjordbue og fig. 3).

skrift. Middelalderens skriftarter er: runer, i brug 
endnu i 1300'erne, majuskler (egentlig store 
bogstaver), der opdeles i de kantede versaler 
(versaler) og de rundede uncialer, hvor 

fig. 39. skiftegange: a. Munkeskifte. b. Polsk skifte. c. Hollandsk skifte. d. krydsskifte. e. blokskifte. f. standerskifte. 
g. kop‑ eller rulskifte. h. Munkeskifte af kantrejste sten. i. naturstensmur med ‘opus spicatum’. j. teglstensmur med 
siksakmønster. k. savskifte. l. bloktandskifte.

særligt karakteristiske former er d, e, H, M og t 
(        ) o. 1100‑1400; endvidere mi‑ 
nuskler (   ) egentlig små bogstaver fra 
begyndelsen af 1400'erne, samt fra o. 1475 
den latinske antikva (antikva). nyere skrift‑ 
arter er fraktur (   ), egentlig brudt skrift, 
‘krøllede bogstaver’, fra 1500'ernes begyndelse, 
samt kursiv ( kursiv ) og skriveskrift (    ).

skurering, riflet overfladebehandling af hugne sten, 
jf. riffelhugning.

†skærstok, murrem, jf. rem.
slutsten, øverste sten i en bue eller en hvælving.
slyngbånd, se attisk slyngbånd.
slyngebom (se fig. 26.9), den ældste, almindeligt 

udbredte form for klokkeophæng. Jf. vuggebom.
sløjfevindlade, se vindlade.
smalte, kornet, blåt farvestof (pulveriseret kobolt‑

glas). i danmark først kendt fra o. 1550.
smertensmand, den lidende kristus, fremstillet sid‑
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dende eller stående, fremvisende sine sår, un‑
dertiden med marterredskaber.

smig, skråside, f.eks. i muråbninger, hyppigt i vin‑
duer fra romansk tid; et enkeltsmiget vindue ser 
i vandret snit ud som en tragt, et dobbeltsmiget 
som et timeglas (jf. fig. 2, 3 og 25).

sokkel, den nederste, synlige del af en mur, når 
dette parti er 1) udført af et andet (hyppigt me‑
re varigt) materiale end muren i øvrigt, eller 2) 
udformet med fremspringende profil (se fig. 25 
og 40). Jf. syld.

solgisel, se apokalyptiske kvinde, den.
spanskrød, se jernoxyd.
spareblænding, ‑niche, se blænding.
sparremønster (†sparre = spær), mønster af om‑

vendte v'er (ses ofte på hvælvribber).
sparrenkopgesims, en række af udkragede bindere 

(kopper) under gennemløbende, fremsprin‑
gende led, anbragt med en binders afstand (jf. 
tandsnit).

spejl, 1) blændingsfelt over en muråbning omsluttet 
af dennes yderste false ; 2) åremønster i (blankt) 
træ (efterlignes i ådring); 3) den ophøjede flade 
i en fylding (s.d.), i rokokotiden ofte med ‘dob‑
belt’ kant (se fig. 28b).

spejlhvælv, hvælving, hvis sideflader indrammer en 
plan topflade, ofte udsmykket med et maleri.

spillebord, samlet betegnelse for klaviaturer, regi
stertræk, fodtrin mv. i et orgel.

spindel, 1) udgør sammen med tårnurets kronhjul 
(fig. 50.15) spindelgangen, som reguleres af en 
balance, også kaldet uro eller foliot (fig. 50.19); 

fig. 40. sokkelprofiler: a. skråkant. b. Hulkant. c. fal‑
dende karnis. d. omvendt (el. forkert) faldende karnis 
(klokkeprofil). e. rundstav. f. Hulkant over rundstav. g. 
attisk profil.

 a b c d e f g

2) cylinder, hvorom noget drejer sig, se spin
deltrappe.

spindeltrappe, cirkulær eller polygonal trappe, hvis 
radiært stillede trin mødes i en almindeligvis 
cylinderformet akse, kaldet spindelen. Jf. vindel
trappe.

sprængbue, se stræbebue.
spygat, lille hul eller rende til afledning af regn‑

vand. regelmæssigt forekommende i hvælv
svikler, hvor udmuringen af lommen er formet 
med fald mod hullet.

spær, i en tagkonstruktion (se fig. 46) de skråt‑
stillede tømmerstykker, der bærer tagfladernes 
lægter og tagdækning. spærene (e) er forneden 
fastgjort i de gennemgående bindbjælker (b) el‑
ler i korte, på murremmene hvilende spærsko 
(c). et spærpar med forbindende hanebånd (f), 
lodrette eller skrå spærstivere (d) og eventuelle 
krydsbånd kaldes et spærfag.

spærfod, d.s.s. spærsko.
spærhage (pal) (se tårnur, fig. 50.11), snorevalsens 

(fig. 50.7) stoppeanordning, som sidder fast på 
og griber ind i valsehjulet og driver dette, men 
som frit af valsehjulet muliggør optrækning af 
urloddet (fig. 50.46). anvendes også ved vind
fanget (s.d.), hvor den tillader dettes frie afløb, 
efter at slagværket er stoppet.

spærsko, se spær samt fig. 46c.
spærstik, øvre afslutning på nicher og blændinger 

mv., dannet af spærstillede sten (se fig. 11c).
spærstiver, se spær samt fig. 46d.
stabel, 1) den tap i dørkarmen, hvorom gangjernets 

øsken drejer sig; 2) fritstående, åben tømmer‑
konstruktion, se klokkestabel.

staffering (beslægtet med ordet stof), grundering og 
udsmykning med farver og malede ornamen‑
ter. til staffering regnes også den faste grunde
ring, der før indførelsen af den rene oliemaling 
altid bestod af et eller flere kridt‑ (eller gipsag‑
tige) lag (kridering, kridtgrund); grundering og 
staffering anvendtes fortrinsvis på træ, både på 
figurer, ornamenter og på baggrunde. ved mid‑
delalderlige figurer var behandlingen af kridt‑
grunden ofte forbundet med betydeligt større 
arbejde end påføringen af farver og malede 
mønstre, idet det var gennem den, figuren fik 
sin endelige udformning, ligesom klædedrag‑
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terne kunne udformes med blomster, mønstre 
og trambulérstik, og ophøjede ornamenter kun‑
ne modelleres eller indsættes. i senmiddelalde‑
ren stafferede man ofte med egentlige stoffer 
(pergament, lærred, tovværk osv.).

standerskifte, se skiftegang og fig. 39f.
stav (eller staf), fremspringende, oftest halvrundt el‑

ler kvartrundt profilled. den almindelige rund‑
stav er glat. Profilerede stave er f.eks.: bladstav , 
perlestav, tovstav , æggestav og pærestav (fig. 36).

stavværk, 1) muret sprosseværk, der deler lysningen 
i et gotisk vindue (vinduesstavværk ); 2) ornament, 
der efterligner vinduesstavværk (fig. 10.4).

stele, et smalt opretstående monument, der har en 
græsk‑antik monumentform i modsætning til 
cippus (s.d.). foroven afsluttes stelen oftest med 
en spidsbuet, bladornamenteret dekoration (an
tefiks) og/eller akroterier. ordet er også anvendt 
som betegnelse for opretstående monumenter 
i almindelighed.

stemme, register, piberække i orgel. stemmens to‑
nehøjde angives i fod efter den dybeste tones 
teoretiske pibelængde. nogle stemmer har flere 
‘kor’, dvs. flere piber for hver tone; antallet af 
kor angives ofte med romertal i dispositionen.

stenhuggerfelt, regelmæssig eller uregelmæssig fi‑
gur indhugget i en kvader, ofte for at tilsløre en 
ujævnhed i stenen (jf. fig. 25).

stente, se †stette.
†stette (stætte), stente, (fodgænger)låge i kirkegårds‑

dige eller ‑mur.
stiftgang (jf. tårnur, fig. 48). På siden af ganghjulets 

fælg sidder stifter, som ‘sluses’ gennem palet‑
terne, der har hvileflader og skråtskårne im‑
pulsflader.

stik, bærende murværk over en muråbning (eller 
blænding), når dette er muret af særligt formede 
sten eller i særlig skiftegang. Hyppigst er stik‑
ket udført som en bue, sjældnere forekommer 
vandrette stik. er stikket af tegl, taler man, alt 
efter murstenenes ordning, om binderstik, halv
stensstik, helstensstik, rulskiftestik osv. Jf. prydskifte 
og fig. 39j‑k.

stikkappe, mindre hvælvkappe, som skærer sig fra 
siden ind i en hvælving; hyppigst anvendt i for‑
bindelse med en (vindues)åbning, der når hø‑
jere op end hovedhvælvets vederlag.

stilarter, stilperioder. nøje tidsgrænser kan ikke 
fastsættes, idet de forskellige stilarter overlapper 
hinanden, og selv inden for danmarks grænser 
er der forskel på stilformernes opdukken og va‑
righed i de enkelte landsdele. de ndf. angivne 
årstal kan derfor ikke tages som absolutte tids‑
grænser. Romansk: o. 1050‑1275 (senromansk 
o. 1200‑75). Gotisk: o. 1250‑1550 (unggotisk o. 
1250‑1300, højgotisk o. 1300‑1400, sengotisk 
o. 1400‑1550). Renæssance: o. 1550‑1630 (ung‑
renæssance o. 1550‑90, højrenæssance o. 1590‑
1620, senrenæssance o. 1620‑30, manierisme o. 
1590‑1630). Barok: o. 1620‑1750 (bruskbarok 
o. 1620‑60, enevoldsbarok eller Louis XIV stil 
o. 1660‑1750, régence o. 1715‑40). Rokoko: o. 
1740‑75 (Louis XV stil). Klassicisme, nyklassisk 
stil: o. 1775‑1850 (Louis XVI stil o. 1775‑1800, 
empire o. 1800‑50). Historicisme, stilkopiering: o. 
1830‑1900 (f.eks. nyromansk, nygotisk, nyrenæs
sance, nybarok).

stiv viser (fig. 50.23), timeviser på urskive, der ikke 
har minutviser.

stokkedrev (se tårnur, fig. 50.12), drev (det lille hjul 
i en tandhjulsforbindelse), hvis ‘tænder’ består 
af runde stokke mellem to plader (i modsæt‑
ning til et massivt drev, fig. 50.48, som er et al‑
mindeligt tandhjul).

stokværk, ældre betegnelse for etage. bruges bl.a. 
om etager i kirketårne: Klokkestokværk, tårnets 
øverste etage, der indeholder klokkestol og klok
ker. Mellemstokværk, en eller flere etager, belig‑
gende mellem klokkestokværket og tårnrummet 
(nederst i tårnet).

stola, korsbånd, et langt, hvidt og korsprydet bånd, 

fig. 41. gavl med strømskifter.
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der hører til den liturgiske dragt; bæres over 
skuldrene.

†storkirke, se højkirke.
stormstigeribbe, retkantet halvstens hvælvribbe med 

tværstillede, hele mursten.
stræbebue og ‑pille, bygningsled, som tjener til at 

optage sidetryk fra hvælv. stræbebuen (eller 
sprængbuen), som kendetegner den fuldt udvik‑
lede gotiske arkitektur, hæver sig normalt over 
sideskibenes og koromgangens tag og leder 
trykket fra højkirkehvælvet videre ned til en 
stræbepille eller støttepille ved sideskibets mur. 
sidstnævnte er således en pillelignende mur‑
forstærkning (evt. delvis) fremspringende i 
selve rummet.

strækmur, et fundament under en arkade.
strømskifter (fig. 41), skifter (i taggavle), der danner 

en vinkel på ca. 45° med de vandrette skifter og 
er lagt således, at der langs gavllinjerne frem‑
kommer en række af trekanter. Herved undgås 
behuggede murflader i taglinjen. kendt fra o. 
1550, men især almindelige i 1700'erne.

styltebue, se bue og fig. 12g.
styltetårn (tårn på ‘stylter’), senmiddelalderlig 

tårntype, der navnlig er udbredt i Århus stift. 
tårnet er tilbygget skibets vestgavl og karak‑
teristisk ved, at den (som regel temmelig høje) 
underetage er åben mod vest, idet det lukke‑

fig. 42. styrtrum.

de klokkestokværk ovenover bæres af et (oftest 
rundbuet) stik, udspændt mellem tårnets nord‑ 
og sydmur. i undtagelsestilfælde er nord‑ og 
sydmuren erstattet af piller, således at tårnets 
underdel er åben til tre sider. klokkekamme‑
rets østmur hviler på skibets vestgavl.

styrtrum (fig. 42), betegnelse for det loftsrum, 
der fremkommer, når bjælkelaget, uafhængigt 
af tagværket, er placeret et godt stykke under 
murens overkant.

sugfjæl, bræt, fastgjort under tagskægget (på un‑
dersiderne af bjælkeenderne) til hindring af 
træk (jf. fig. 17d og 25).

suppedaneum, fodskammel eller fodstøtte for 
kristusfigur, især anvendt som værdighedstegn 
på romanske krucifikser.

svaleredeorgel, orgel, placeret på et svaleredepulpitur; 
ofte i eller i nærheden af koret.

svaleredepulpitur, højtsiddende pulpitur uden søj‑
leunderstøttelse.

svelle, system af bevægelige døre, der regulerer 
lydstyrken i (en afdeling af) et orgel. svelledø‑
rene aktiveres via et fodtrin i spillebordet.

svelleværk, en orgelafdeling, der er udstyret med 
svelle.

svikkel, tresidet flade over bueslag, hvor den vand‑
rette side udgår fra buens issepunkt, den lodrette 
fra buens fod, se fig. 28c og 35.7. Jf. hvælvsvik
kel.

svumme, oversmøre mur med hvidtekalk eller 
mørtelvælling, jf. afkostning.

sygesæt, se berettelsessæt.
syld, syldsten, grundsten, fundament af rå kampe‑

sten under det egentlige murværk, jf. sokkel og 
fig. 25.

søjle, søjleorden, se fig 43. 
søjlekapitæl, se kapitæl og fig. 43.3e.
†sømme, se fuge.
sål, bund i niche eller blænding.
sålbænk, den udvendige, nederste flade i en vin‑

duesåbning.

tag, overdækning af bygning, oftest navngivet ef‑
ter udformningen. Halvtag eller pulttag: tagform 
med fald til kun én side. Mansardtag: brækket 
eller knækket tagform, hvor den nedre, stejlere 
tagflade danner vinkel med den øvre. forment‑
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lig opkaldt efter den franske arkitekt François 
Mansart (1598‑1666). Sadeltag: tagform med 
fald til to sider. Valmtag: tag med fald til alle si‑
der (uden taggavle). dækker det afvalmede tag 
kun taggavlenes øvre del, kaldes disse partier 
halvvalm.

tagpander, ældre betegnelse for tagsten, nu udeluk‑
kende anvendt om flade tagsten.

†tagpotter, ældre betegnelse for tagsten.
tagsten, tagtegl. Middelalderens ældste tagsten, tag

pander, der er en efterligning af tagspån, er flade, 
og nedadtil hhv. spidse, runde (‘bæverhaler’) eller 
lige afskårne. den senere middelalders almin‑
deligste tagsten er ‘munke og nonner’, af halv‑
cirkelformet tværsnit. de brede nonner lagdes 
med den hule side opad, de smallere munke, 
der vendte hulsiden nedad, dækkede over sam‑
menstødene mellem nonnerne. 1550‑1600 be‑
gyndte man at bruge ~ ‑formede vingetegl.

tagværk (se fig. 2‑3, 44 og 46). tømmerstykkerne 
i de enkelte spærfag (s.d.) nummereres på for‑
skellig vis med huljern eller økse (fig. 47). se 
også langstol.

tandsnit, dekorativ række af fremspringende fir‑
kantede sten‑ eller træklodser, anbragt med 
korte mellemrum (jf. fig. 17a og 43.2b).

tap, tapning, tappet forbindelse. se fornagle og fig. 45.
tapsamling, se tap.
tempera, farve revet i vand, med æggeblomme og 

‑hvide oprørt i eddike, gummi, honning, har‑
piks el. lign, som bindemiddel. tempera tørrer 
mat og hurtigt op.

†terme, en i renæssancen almindelig betegnelse for 
herme (s.d.).

terningkapitæl, se kapitæl og fig. 24i.
tiara, pavens krone. bæres, når paven optræder 

som fyrste, mens mitra (s.d.) benyttes ved gejst‑
lige funktioner.

tilløbsarm (se tårnur, fig. 50.47), del af urets slag‑
værksmekanisme.

tinde, simpelt udført fiale (s.d.).
†tindeskure, anden betegnelse for krenelering (s.d.).
†tinning, gavlkam, kamtak.
tinstempler, mester‑ og kvalitetsmærkning af tin, 

1) engelsk tin (to stempler: engel eller kronet 
rose med byens våben); 2) krontin (byvåbenet, 
hvorover et kløverblad); 3) manggods, †mangut 

1a. (trekantgavl med 
skrågesimser)

2b. kronliste med 
tandsnit

2c. frise med triglyf

2d. arkitrav
3e. kapitæl (med æggestav)
3f. attisk slyngbånd
3g. vulst

3h. skaft, glat (med to 
skaftringe forneden)

3i. prydbælte, hvori 
kartoucher om 
diademhoved

3j. (attisk) base
3k. plint

3l. søjlepostament 
med kassette‑ og 
beslagværk

4m. kronliste

4n. postamentfelt og 
postamentfrem‑
spring med dia‑
mantbosser

4o. fodliste

fig. 43. søjleskema. 1. gavl. 2. gesims. 3. søjle. 4. Po‑
stament.

(mesterens mærke to gange). 1) og 2) har des‑
uden stempler med mesterens navn og årstal 
for hans optagelse i lavet (i modsætning til 
sølvsmedenes årsstempler, der som regel angi‑
ver fremstillingsåret).



52 Danmarks kirker

†tiste, den læderrem, hvori klokkens knebel er op‑
hængt.

†tobin, tyndt silkestof.
toptinde eller toptak, lille murtinde.
toskansk kapitæl, se kapitæl og fig. 24e.
traktur, se aktion.
†tral(le)værk, gitter eller tremmeværk af parallelt 

anbragte, evt. profilerede stænger.
trambulérstik, tremulérstik (i nutiden også hønsetrin), 

siksak‑ornament i metal, sten, træ eller kridt‑
grund. frembragt ved under tryk at vrikke el‑
ler skælve (fransk: trembler) en skarp punsel eller 
mejsel hen over materialet.

transmission, orgelstemme uden selvstændige piber; 
er tilsluttet piber i et andet af orglets værker.

trapezkapitæl, se kapitæl og fig. 24f.
trappefrise, se fig. 17d.
trekantkapitæl, se kapitæl og fig. 24g.
trekløverbue, se bue.
trempelværk, afstivning af tagfoden i tagværk. trem‑

pelværket udgøres af langsgående bjælker, hvori 
spærskoenes indre ender er tappede, og hvis en‑
der er tappede i bindbjælkerne (jf. tagværk og 
fig. 46b‑c). trempelværket kan yderligere være 
forstærket med skråstivere mellem de langsgå‑
ende bjælker og bindbjælkerne.

tremulant, indretning, der får orglets toner til at 
tremulere (vibrere).

trepas, trekløverformet ramme eller gennembryd‑
ning.

tribunbue, se apsisbue, jf. i øvrigt triumfbue.
triforium, 1) en fortrinsvis af småsøjler tredelt 

fig. 44. længde‑ og tværsnit gennem tagværk med langstol: a. konge. b. Hanebånd. c. bindbjælke. d. drager, e. 
skråbånd.

c
c

a

a

e

e
d

d b

muråbning, i lighed med den todelte (biforium) 
almindelig i middelalderligt byggeri; 2) triforie
galleri, en gallerietage med triforieåbninger; 3) 
smal løbegang, udsparet i murlivet mellem ski‑
bets arkader (s.d.) og højkirkevinduer (s.d.) eller 
mellem disse og en gallerietage – uanset om 
åbningerne er tredelte.

triglyf, en fremspringende plade med tre lodrette 
slidser; udgør et karakteristisk led i den doriske 
søjleordens frise, afvekslende med metoper (s.d.). 
slidserne kan af og til være afløst af lister i re
næssancetiden, da triglyffer var hyppigt anvendt 
på bygninger og inventar, se søjle (fig. 43.2c).

†trille, en slags tætvævet, groft lærred.
†trip, fløjlsagtigt stof.
triumfbue, 1) fritstående æresport, som i romer‑

riget rejstes for sejrende kejsere og feltherrer. 
buens form og idé bliver i renæssancen en væ‑
sentlig inspirationskilde for bygnings‑ og bil‑
ledkunst. 2) korbue, buen mellem kor og skib.

fig. 45. spær og hanebånd. tv. samlet (bladet) med for‑
naglet blad i udsnit. th. samlet (tappet) med fornaglet 
tap i taphul.
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triumfmur, muren mellem kor og skib.
triumfvæg, triumfmurens mod skibet vendende si‑

de.
trompe l'oeil, todimensional (oftest malet) fremstil‑

ling af genstande eller arkitektur, udført så de‑
taljeret og realistisk, at der skabes illusion af en 
tredimensional virkelighed.

trækbånd, se krydsbånd og muranker.
tudorbue, bueform beslægtet med fladrundbue (kur

vehanksbue, jf. fig. 12d), men med et knæk i 
bueforløbets issepunkt.

tuf, porøs vulkansk stenart, kendelig på indhold af 
pimpsten og aske. tuf fra rhinegnene ved an‑
dernach er især anvendt som byggemateriale i 
det sydvestlige Jylland (jf. frådsten).

tugtet, se afbanet.
tumba (latin: grav), et på gulvet stående, firsidet 

gravmonument, ofte med afdødes gravfigur(er) 
liggende ovenpå og dekorationer på siderne. 
tumbaen kan rumme selve begravelsen eller 
være tom (et kenotaf) og blot markere en gulv‑
begravelse.

tungestemme, orgelstemme, hvis toner frembringes 
af piber med svingende metaltunger. eksem‑
pler: trompet og obo.

tutti, fast klangblanding i et orgel, omfatter (næ‑
sten) alle instrumentets stemmer.

tympanon, døroverligger af sten, som regel halv‑
cirkelformet, ofte dekoreret.

tårnur (sejerværk), se fig. 50, som nederst viser et 
værk i ældre udformning med spindelregule‑
ring og derover det samme værk ombygget til 
pendulregulering, her også vist fra kortsiden.

udkragning, fremspring; en gesims er f.eks. udkra‑
get eller udkragende i forhold til (mur)fladen 
(jf. kragbånd).

udsparing, flade eller rum inden for en større hel‑
hed, der ikke gøres til genstand for samme be‑
arbejdning (bemaling eller udskæring) som det 
omgivende.

udsvejfet, tildannet i svungne, brede linjer.
uncialer, se skrift.
underbaldakin, se baldakin og fig. 35a.

valmtag, se tag.
vandnæse, (fig. 49) profileret fremspring med skrå‑

fig. 46. tagværk, skematisk fremstillet: a. Murlægte 
(murrem). b. bindbjælke (loftsbjælke). c. spærsko. d. 
spærstiver. e. spær. f. Hanebånd.

nende overside og indskåret eller hulet under‑
side, der tvinger regn til at dryppe af; i gotisk 
snedkerarbejde et yndet ornament. Jf. bryn samt 
fig. 10.7.

vange, 1) karmside i en muråbning regnet fra den‑
nes fod til vederlagshøjde; 2) for‑ og bagvange i 
en trappe er de to stigende planker, som bærer 
trinene.

vederlag, det sted, hvorpå en bues fod hviler (fød
selslinje). Vederlagsbånd = kragbånd (s.d.), kragsten. 
Vederlagshøjde, vederlagslinje = buefodshøjde.

vendetrin, trin med trekantede trædeflader som i 

fig. 47. eksempler på nummerering af bjælkestykker 
i tagværker.

4
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en spindeltrappe, men vekselvis højre‑ og ven‑
strevendte og brugt i et lige trappeløb. når 
vendetrin benyttes, kan trappen gøres kortere 
og stejlere.

versaler, se skrift.
vind, trykluft i orgel.
vindeltrappe, cirkulær eller polygonal trappe, hvor 

aksen består af en spiralformet trappevange. 
sml. spindeltrappe.

vindfang, i et ur, luftbremse for slagværket, oftest i 
form af to roterende arme, der ender i plader, 
hvis størrelse eller hældning bestemmer slag‑
værkets fart. se tårnur, fig. 50.31.

vindjern, tværstænger af jern, anbragt i vinduer 
til støtte for rudeglassets blysprosser (jf. fig. 
25).

vindlade, ventilkasse i orgel. vindladens ventiler 
åbner og lukker for vindens (trykluftens) ad‑
gang til piberne, der enten er opstillet oven 
på vindladen eller forbundet med denne via 
kondukter (vindrør). i danmark er sløjfevindla
den den almindeligste vindladekonstruktion; i 
perioden 1900‑40 var keglevindladen og bælg
ventilvindladen foretrukne typer.

vingetegl, se tagsten.
†vognskud, planke af udsøgt, knastfrit egetræ.
volut, spiralrullet ornament, især karakteristisk led 

i joniske og kompositte kapitæler (jf. fig. 24b‑
d).

volutbøjle, volutknægt, konsol med volut på undersi‑
den. volutbøjlen er åben, volutknægten massiv. 
Jf. prædikestol og fig. 35.2.

vuggebom (se fig. 26.10). denne ophængning, 
hvis omdrejningspunkt ligger lavere i forhold 
til tyngdepunktet end ved en slyngebom (s.d.), 

indførtes for at lette ringningen af klokken.
vulst, 1) i træ‑ og stenarbejde: rundstav (jf. fig. 

43.3g); 2) ved romanske og ofte ved tidliggoti
ske krucifikser: ombøjningen af lændeklædet 
omkring midjen, oprindeligt omkring en rem 
eller et tov.

vægt udtrykkes normalt i metriske enheder. 
navnlig ved klokker og sølvsager citeres dog 
jævnligt ældre enheder: 1 skippund = 20 lis‑
pund = 320 pund = 160 kg. 1 pund = 32 lod 
= 470 gram. 1 lod = 4 kvint (= 4 ort) = 14,7 
gram.

værk, selvstændig afdeling i et orgel (f.eks. hoved
værk, brystværk, overværk, svelleværk, positiv, rygpo
sitiv og pedalværk). det enkelte værk spilles fra 
sit eget manualklaviatur (spilles med hænderne) 
eller pedalklaviatur (spilles med fødderne). se 
fig. 34.

æggestav, se stav og fig. 45.3e.

øreflipvolut, ornament, karakteristisk for bruskba‑
rokt snitværksarbejde (se stilarter og bruskværk); 
træffes allerede før 1620.

ørelisén (jf. lisén), har til begge sider foroven en 
lille, retkantet udvidelse; især karakteristisk for 
dansk rokoko.

ådring, malet efterligning af årer i træ.
ås, åsbjælke, længdeafstivning i tagværk, som støtte 

for spærene; en ås under tagrygningen kaldes ryg
ås, de øvrige sideåse (jf. rygningsbrædder).

fig. 48. reguleringsmekanismer i tårnure. a. Hage‑
gang. b. grahamsgang. c. stiftgang.

fig. 49. vandnæseprofil.

 a b c
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fig. 50. tårnur. Før ombygning: 1. smedejernsramme, 
samlet med kiler. 2. Pyntespir. 3. ben. 4. centralsti‑
ver med taplejer for både gang‑ og slagværk. 5. op‑
træksvinde. 6. reb for lodophæng. 7. snorevalse. 8. 
gangværksvalsehjul. 9. stift for udløsning af slagværk. 
10. arm for udløsning af slagværk. 11. spærhage. 12. 
stokkedrev. 13. ganghjulsakse. 14. ganghjulsbøjle. 15. 
ganghjul (kronhjul). 16. lodret spindel med to lapper 
for indgreb i ganghjulet. 17. nederste spindelleje. 18. 

Øverste spindelleje. 19. foliot (balance el. uro) med 
vægte, som kan stilles ud el. ind for regulering af uret. 
20. snor, hvori spindelen hænger og drejer. 21. viser‑
aksel. 22. urskive. 23. timeviser (stiv viser) med kon‑
travægt. 24. slagværksvalsehjul. 25. Hammerløftestifter 
(‑rulle). 25a. blindfælg (til støtte for hammerløftestif‑
terne). 26. slagskive med indvendig tandkrans og ud‑
vendige indsnit for bestemmelse af slagenes antal. 27. 
Hjerteskive på hjerteskiveaksel. 28. udløsningsmeka‑
nisme for slagværk (kun vist fragmentarisk). 29. ifalds‑
arm. 30. vindfangsaksel. 31. vindfang (luftbremse) med 
spærværk. Efter ombygning: 32. optræksdrev (for op‑
træk med håndsving). 33. optrækshjul. 34. Mellemhjul 
og mellemhjulsaksel. 35. ganghjulsaksel. 36. ganghjul. 
37. Hage el. anker. 38. Hageaksel (el. ankervelle). 39. 
gaffel, som forneden griber om pendulet. 40. Pendul‑
ophæng. 41. Pendullinse. 42. visertransmission. 43. vi‑
serværk for skive med minut‑ og timeviser (vist delvis i 
snit). 44. vekselhjul. 45. kontravægte. 46. lod, sædvan‑
ligvis en kampesten, med lodtrisse. 47. tilløbsarm. 48. 
optræksdrev (her vist som massivt drev, sml. nr. 32). 49. 
optrækskvadrat for håndsving. 50. Hammerløftearm. 
51. Hjerteskivehjul. 52. Hammervelle. 53. urhammer. 
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