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FAGORDBOG
Der henvises i almindelighed til opslagsværker som O. Kalkar, Ordbog til det ældre danske Sprog 13001700, Kbh. 1881-1918; Ordbog over det danske Sprog, udg. af Det danske Sprog- og Litteraturselskab,
Kbh. 1919-54; med supplement, Kbh. 1992-2005; Kulturhistorisk leksikon for nordisk middelalder, udg. af
de fem nordiske lande, Kbh. 1956-78; Dansk kulturhistorisk opslagsværk, Kbh. 1990; endvidere til Sven
Tito Achen, Danske adelsvåbener, Kbh. 1973; Bjarne Jørnæs, Stilarternes kavalkade, Kbh. 1975; samme,
Kunst og arkitektur, Kbh. 1976; R. Broby-Johansen, Kunstordbog 5. udg. ved Jan Garff og Peter Michael
Hornung, Kbh. 2007 (1. udg. 1977); Gorm Benzon og Anders Nielsen, Danske bygningsudtryk, udg. af
Kreditforeningen Danmark, Kbh. 1983; Jens Fleischer, Arkitekturleksikon, Kbh. 2007. Endelig henvises
til Dansk historisk Fællesforenings håndbøger, specielt Povl Eller, Historisk ikonografi, Kbh. 1964; Herluf
Nielsen, Kronologi, Kbh. 1967; Anders Bæksted, Danske indskrifter, Kbh. 1968; Georg Galster, Mønt, Kbh.
1973; Poul Rasmussen, Mål og vægt, Kbh. 1975; Knud Prange, Heraldik og historie, Kbh. 1977.
Enkelte nu forældede gloser, der forekommer hyppigt i regnskaber og ældre litteratur, er medtaget og
betegnet med †. De enkelte opslagsord er angivet i kursiv.
a la grecque, se mæander og fig. 33.
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 hvidtekalk ved hjælp af en kost (i modsætning til berapning, jf. svumme).
afvalmet, se tag.
akantus (akantusbladrække, akantusranke osv., jf.
akantusmontant, båndakantus), bladværk som på
det korintiske kapitæl (fig. 25c). Et fra antik
kunst stammende motiv, som efterligner en sydeuropæisk plantes (acanthus spinosus) takkede og
fligede blade. Dominerende dekorationsform
(storakantus) i akantusbarokken (jf. stilarter).
akantusmontant, akantusblade på lodret opstigende stængel (jf. akantus).
akroterie, en trekantet eller buet afslutning (‘gavl’)
over midten eller siderne på antikke eller klassicistiske gravmæler, ofte forsynet med palmetog akantusdekoration. Se også stele.
aktion, styreanlæg i orgel; forbinder piberne med
spillebordets manualer, registertræk, m.m. Mekanisk aktion fungerer via trækstænger, vinkler,
vipper m.m., elektrisk aktion anvender elektri-

ske kabler, og pneumatisk aktion opererer med
tryk- eller sugeluftimpulser, der transporteres
gennem tynde blyrør. Aktionen består af trakturen, der styrer tonerne, og registraturen, som
styrer stemmerne (registrene).
akvamanile, vandkande, som regel af bronze, støbt
i skikkelse af et dyr eller en rytter; i katolsk messetjeneste 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 alterklædet og skjuler dettes fastgørelse til alterbordet. Oprindelig fæstnet til alterdugen, men
senere sædvanligvis til alterklædet.
alterkalk (fig. 9), bæger til nadvervinen.
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Fig. 9. Alterkalk, tv. romansk, th. gotisk: a. Fodplade. b.
Standkant. c. Fod. d. Nedre skaftled. e. Knop. f. Øvre
skaftled. g. Bæger.
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Fig. 10. Altertavle. a. Postament. b. Storstykke. c. Topstykke. d. Topgavl. 1. Postamentfelt. 2. Storfelt. 3. Sidefelter. 4. Storvinger. 5. Frise. 6. Topfelter. 7. Topvinger.
8. Gavlfelt.

altertavle, se fig. 10.
ambo, ambon, læsepult (eller prædikestol), brugtes
især ved oplæsningen af epistel og evangelium.
ambociborium, se ciborium.
amictus (humerale), et skuldertørklæde hørende til
den liturgiske dragt.
anhangspedal, pedalklaviatur i orgel; har ingen selvstændige stemmer, men er forbundet med stemmerne i et manual.
ankerbjælke, se muranker.
ankerforskud, se muranker.
ankergang, se hagegang.
antemensale (frontale), alterbordsforside.
antependium, alterbordsforhæng.
anthemion, se stele.
antikva, se skrift.
apokalyptiske kvinde, den, beskrives i Apokalypsen,
d.e. Johannes’ Åbenbaring (Åb. 12,1), som
klædt i solens strålekrans (solgisel), stående på
månesegl og kronet af stjerner; identificeres i
senmiddelalderens 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), 5) Jakob den ældre (pilgrimsdragt med ibsskal, 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 Judas 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. kapelarkade).
Motivet anvendes dekorativt i træskærerarbejder, på gravsten osv., jf. blændarkade, fylding og
fig. 37.5.
arkitrav, det nederste profilled i en (søjlebåret) gesims, jf. fig. 47b3.
†astrag, kvadratisk gulvflise af natursten eller
brændt, undertiden glaseret, ler.
atlant, bærende mandsfigur, brugt som støtte for
en gesims e.l. (jf. karyatide).
attika, lav etage eller opmuring over krans- eller
krongesims i en bygning, også anvendt om det
parti, som i en altertavle eller et epitafium kan
være indskudt mellem stor- og topstykke.
attisk profil (fig. 43g), 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 fortløbende, åbne halvcirkelslyng, jf. fig. 47c2.
attribut, kendetegn, symbol; se apostelattributter, dyder, evangelisttegn.
†baj, groft, løstvævet flonel.
balance (foliot), horisontalt svingende vægtstang til
regulering af urværk uden pendul, se fig. 53.19.
baldakin, pragthimmel, 1) egentlig et telt- eller
skærmagtigt dække af kostbart stof over en trone, et alter e.l.; 2) fremspringende overdækning
af træ eller sten over alter eller figur; 3) or-
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Fig. 11. Baldakin. a. Korsblomst. b. Fiskeblære. c. Kølbue. d. Stavværk. e. Fiale. f. Krabbeblad. g.Vandnæse.

namentgitter øverst i gotiske altertavlers felter
(fig. 11); 4) overbygning på fonte- eller prædikestolshimmel (en tilsvarende kan sidde omvendt som underbaldakin under en prædikestol,
se fig. 37a).
baluster, 1) dværgsøjle med udbuet skaft (se også
entasis); 2) tremme i rækværk med profilerede,
ofte pæreformede led.
barok, se stilarter.
base, basis, den profilerede del af en søjles fodstykke, hvilende på plinten, jf. fig. 47c6-7.
basilika, tre- eller flerskibet kirkebygning, hvis
midtskib med vinduer når op over sideskibenes
tage (modsat hallekirke).
basrelief, se relief.
†benhus (ossuarium), lille bygning, rum eller kiste,
hvor man tidligere henlagde de i kirken eller
på kirkegården opgravede ben.
berapning, tyndt, ikke udglattet lag af mørtel på
mur, jf. afkostning.
berettelsessæt (sygesæt), lille nadversæt (kalk og disk
mv.) til betjening uden for kirken af syge og
døende.
beslagværk, stærkt gennembrudte (eller åbent kom
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ponerede) ornamenter, der minder om pålagte
metalbeslag, jf. kassetteværk og fig. 47c8.
biforium, se triforium.
bindbjælke, loftsbjælke, der sammenbinder den
nedre ende af de to spær i et spærfag (jf. fig.
49b).
binder (kop), mursten, der ligger på tværs i muren
med den korte side i murflugten (jf. skiftegang
og fig. 41h).
bindering, jernring på ydersiden af kirkediget til
kirkegængernes heste.
binderstik, se stik.
bindertænder, se ribbe.
bindig, liggende i samme plan som den øvrige
murflade.
blad, blading, bladet forbindelse, bladsamling, se fig. 2,
3, og 48.
blank, 1) upudset, uhvidtet (murerarbejde); 2)
umalet (snedkerarbejde).
blindfælg (se tårnur, fig. 53.25a), ring af samme
størrelse som hammerløftehjulets fælg, anbragt
til støtte for hammerløftestifterne.
blokskifte, se skiftegang og fig. 41e.
bloktandskifte (trappeskifte), se skiftegang og fig. 41k.
blændarkade, murfordybning(er) udformet som en
arkade.
blænding (jf. fig. 3 og 12), flad murniche, anvendt
enten til pryd for at bryde glatte murflader
(prydblænding), eller for at spare byggemateriale (spareblænding). Efter prydblændingernes
form taler man om båndblændinger, cirkelblændinger, højblændinger (rundbuede, spidsbuede, aftrappede osv.), korsblændinger, skjoldblændinger, osv.
†blændingsværk, bindingsværk, skjult (forblændet)
bag halvstensmur (dvs. tavlene er helstens og
rykket så langt frem, at tømmeret kan dækkes
bag den yderste halve sten).
bolus, rødbrunt farvestof, hyppigt brugt i forgyldeteknik, hvor det påstryges den hvide kridering, inden guldbladene pålægges.
bomhul, lille hul i en mur, hvori stikbomme for et
stillads 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-
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Fig. 12. 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.

jernsvindfløj), opsat i toppen af en taggavl, fastgjort til det yderste spærfag.
breviar, latinsk bønnebog.
†brixdør, kor(gitter)dør (jf. †korsdør). Hyppigt synonymt med korbuen.
bruskværk (fig. 20), de for bruskbarokken (o. 162060, se stilarter) særegne ornamenter, af hvilke
nogle minder om ørets bruskede anatomi; de
knudrede, forvredne former indeholder også
ofte vrængemasker.
bryn, murfremspring, oftest over dør eller vindue. Den oprindelige funktion er at beskytte
det pågældende sted mod nedsivende vand, jf.
vandnæse. Murbryn er undertiden udnyttet dekorativt og formet som en vandret eller buet
profilvulst. En udbredt version ses ofte benyttet
under kamtakkers afdækning, jf. fig. 3 og 12i.
brystværk, se værk.
bue (fig. 13), bygningsled, der spænder over en
åbning eller blænding, båret af murvanger, piller eller søjler.
buestik, se stik.
bælgventilvindlade, se vindlade.
bæltegesims, profileret led, der deler en murflade
vandret (se også kordongesims).
bæverhale, se tagsten.
bølgeranke (fig. 35), planteornament med en bøl-

gende stængel og med sideskud i hver bugtning (se også frise).
bånd, 1) smalle, som regel vandrette, båndlignende
murfremspring (jf. kragbånd); 2) visse tømmerstykker i tagværk (fig. 49f, hanebånd) og bindingsværk (skråbånd); se også frise.
båndakantus (fig. 21), vinkelbrudte og bøjede,
smalle, ofte sammenslyngede bånd, hvortil
slutter sig (nedhængende) klokkeblomster og
skedeblade af akantusløv. Modeornament, karakteristisk for régence (o. 1715-40, se stilarter).
caput mortuum, se jernoxyd.
casula, se messehagel.
celleemalje, se cloisonné.
chrismatorium, chrismarium, beholder til opbevaring af de hellige olier.
ciborium, 1) en af søjler eller stolper båret baldakin over et alter. Ciboriet kan være kombineret
med en læsepult, ambo, til et ambociborium; 2)
beholder til det indviede nadverbrød (hostie,
oblat), ophængt under ciboriet.
cingulum, bælte, der hører til den liturgiske dragt.
cippus (latin: grænsesten eller gravalter), betegnelse for et oftest højrektangulært gravmonument,
kronet af buegavl med volutter eller trekantgavl
med akroterier. Betegner i modsætning til stele
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en væsentligst romersk-antik monumentform
(jf. fig. 44).
ciselering, behandling med punsel af en metalplades
overside til fremstilling af en (fordybet) dekoration (modsat drivning).
cloisonné, celleemalje, emaljeringsteknik, hvor tyn
de metalbånd, fæstnet til bundfladen, indrammer felter eller celler med farvet glasmasse
(emalje).
cymbelstjerne, automatisk klokkespil i orgel, ofte
forbundet med drejelig stjernefigur i facaden.
dalmatika, ærmekjortel, der hører til den liturgiske dragt.
†delle, savdelle, savet bræt, planke.
dendrokronologi, dateringsmetode til bestemmelse
af træs alder ved hjælp af årringstælling.
diademhoved (se fig. 47c5), kvindehoved prydet
med diadem; hyppigt anvendt, især i renæssan
cen.
diamantbosse, -kvader (se fig. 47d2), pyramide- eller prismeagtigt fremspring på sten-, træ- og me
talarbejde, jf. bosse.
disk (paten), tallerken til nadverbrød (oblater).
disposition, fortegnelse over stemmerne i et orgel.
dodenkop, se jernoxyd.
dorisk kapitæl, se kapitæl og fig. 25a.
dorsale, vævet eller udskåret bagklædning eller
rygpanel, anvendt som vægbeklædning, i korstole eller bag helgenfigurer, her ofte kronet af
en baldakin.
drager, bjælke, liggende på langs i bjælkelag, f.eks.
som støtte for bindbjælker eller hanebånd (jf. fig.
51d).
dragerstol, tømret støttekonstruktion, hvori der
indgår en drager, jf. langstol (fig. 51).
dragning, malet tæppedekoration, oftest forneden
på væg.
drivning, behandling med hammer eller punsel af
en metalplades underside (modsat ciselering),
enten til udformning af pladen eller til fremstilling af (ophøjede) dekorationer, der som oftest efterbehandles med ciselering.
dukatmønster, dekoration, fremstillende en række
gennemhullede skiver, trukket på en snor.
†dvælg, duellich, groft, løst (som regel sort) lærred.
dyder, 1) de teologiske dyder:Tro (Fides) med kors
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Fig. 13. Buer: a. Rundbue. b. Spidsbue. c. Fladbue. d.
Fladrundbue eller kurvehanksbue. e. Trekløverbue. f.
Kølbue eller æselrygbue. g. Styltebue. h. Hesteskobue.

og bog, Håb (Spes) med fugl og anker, Kærlighed (Caritas) med børn; 2) kardinaldyderne:
Klogskab (Prudentia) med slanger, Mådehold
(Temperantia) med kande og bæger, Styrke eller
Mod (Fortitudo) med brudt søjle og Retfærdighed (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, det lukkende element i en døråbning.
Ecce Homo (latin: »Se, hvilket menneske«), Pilatus’ 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 med gravskrift over af
død(e), opsat som vægmonument og ofte smyk
ket med skulptur og maleri. I ældre tid anvendtes betegnelsen også om et mindedigt eller om
gravskriften alene.
evangelistsymboler, -tegn: 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
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en murvange eller murkarm som anslag for en
dørfløj eller et vinduesglas; 3) brugt rent dekorativt (jf. fig. 3).
falsk fuge, efterligning af fuge, indhugget eller skåret som dekoration.
fane, rand på dåbsfad, disk e.l.
fas, skråt afskåret hjørne eller kant.
feston, en i en bue nedhængende kæde af blade,
blomster og frugter (jf. guirlande).
fiale, lille spirprydet, tårnagtigt led, almindeligt i
den gotiske stils prydværk (jf. fig. 11e).
filigran, guldsmedearbejde, udført af tråd og runde
korn, der er sammenloddet, hyppigst på en underlagsplade.
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. 31).
fiskeblære, kommaformet, dråbelignende gennem
brydning i gotisk stavværk (jf. fig. 11b).
fjeder, fjer, smalt fremspring langs midten af et
bræts ene længdekant, passende ind i en tilsvarende rille, not, på nabobrættet. Brædder, som
har fjeder på den ene kant og not i den anden,
kaldes pløjede.
fladbue eller fladrundbue, se bue og fig. 13c-d.
fladsnit, se relief.
flakt ørn, ørn med to hoveder (dobbeltørn).
flammeret, flammet (fig. 14) betegner beklædningen af en glat træflade (f.eks. en dørfløj) med

Fig. 14. Flammeret eller flammet dør i forskellige udformninger.

Fig. 15. Kvaderridsning.

kantprofilerede brædder, som er diagonalstillede i rude-, siksak- eller sparremønster.
flensborgsten, se mursten.
fløjaltertavle, en altertavle med bevægelige (hængslede) sidefløje, der kan lukkes ind foran hoved- eller midtskabet (corpus).
fod (tonehøjdebetegnelse vedr. orgelstemmer), se
stemme.
foldeværk, fyldingsdekoration, dannet af skiftende
stave og hulninger, mindende om folder i tekstiler; almindelig på sengotiske dørfløjs- og panelfyldinger. Se også foldeværkskapitæl, fig. 25j.
foldeværkskapitæl eller foldekapitæl, se kapitæl og fig.
25j.
foliot, se balance.
forbandt, se skiftegang.
forblænder(e), særligt 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, der
af ornamentale grunde er ført i knæk eller af
konstruktive hensyn er ført uden om et eller
flere fremspring (jf. fig. 16f.).
formsten, profileret teglsten. Profilen kan være
hugget i den brændte sten, men er oftest formet eller skåret i det våde ler før brændingen
(jf. fig. 39).
fornagle, se fig. 48 og nagle.
fortanding, 1) lodret; 2) faldende. Betegner den lod
rette eller skrå linje, hvor arbejdet på en mur,
ofte nær et hjørne, midlertidigt er afsluttet, jf.
hvælvfortanding, fig. 24.
fraktur, se skrift.
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fresko, maleri udført på frisk, endnu fugtig puds
(italiensk: al fresco); jf. secco.
frikombination, automatisk hjælpemiddel, der muliggør hurtige, forprogrammerede klangskift i
et orgel.
frise, 1) led, ofte glat, i en gesims, der forneden
begrænses af arkitraven og foroven af kronlisten,
se søjle (jf. fig. 47b2); 2) dekorationsbånd, sammensat af buer, ruder, aftrapninger mv., der ligesom en gesims løber under f.eks. et tagskæg
eller danner den øvre afslutning på brede murblændinger (jf. fig. 18); 3) billedfremstilling eller
-bånd som muret, malet, skåret, hugget, støbt
eller vævet indramning eller kantning af vægfelt, loft, ribbe mv. (jf. fig. 31-33, 35).
frisefylding (fig. 16a), fylding med ophøjet spejl og
forsænket, omløbende bort. Findes tidligst i
snedkerarbejder fra renæssancen; jf. fylding.
frontale (antemensale), alterbordsforside.
frontispice eller fronton, en gavllignende, dekorativ
udbygning på en bygningsfacade eller et afsluttende parti over et vindue, en dør eller et
gravmonument (jf. stele og fig. 44), oftest formet
som en trekant (trekantgavl, trekantfronton) eller et cirkeludsnit (segmentgavl, segmentfronton).
frådsten (kildekalk), blæret kalksten, dannet ved
kildevæld, kendelig på aftryk af grene, blade
m.m. Især anvendt som byggemateriale i de
ældste stenkirker (se tuf ). Forekommer hyppigst
omkring Roskilde Fjord og i Østjylland.
fuge, det mørtelfyldte mellemrum mellem de enkelte sten i en mur. De lodrette kaldes stød- eller studsfuger, de vandrette leje- eller langfuger.
Nutidens konsekvente udkradsning og fugning med særlig mørtel var næppe så almindelig i middelalderen, hvor den udkvældende
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Fig. 17. Fugetyper i teglstensmure.

mørtel, som ikke afskrabedes, blot udtværedes
eller formedes med fugeskeen; herefter taler
man om udglattede fuger eller rygfuger. Fugernes synlige ydersider betegnes efter deres forskellige behandling, der kan røbe murværkets
alder:
1) Fuger i kampestens- og kvadermure:
a) Udglattede, fyldte (i plan med stenenes for
sider). I romansk kampestensmur hyppigt
med kvaderridser (fig. 15).
b) Let fremspringende og flade (sml. fig. 17e).
c) Knasfuger, ganske smalle, afskrabet i plan
med murfladen – ofte i romansk granitkvadermur.
d) Som a, men uden ridser og evt. med indtrykkede teglbrokker og småsten.
2) Fuger i teglstensmure (fig. 17):
e) Fremspringende, flade, med skråt beskårne
kanter.
f ) Skarpryggede.
g) Skråtskårne (med skråt holdt murske).
h) Midtridsede.
i) ‘Brændte’, med lille midtfure udført med huljern – eftermiddelalderlig.
j) Hamborgfuger, stærkt fremspringende, trapezformede eller rundede – nyere tid.

d

e

f

Fig. 16. Eksempler på fyldinger: a. Frisefylding. b. Spejlfylding. c. Arkadefylding med perspektivhuller foroven. d.
Hammerfylding. e. Ottekantet fylding med bosser i hjørnerne. f. Rudefylding med forkrøppet rammeliste.
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fuld mur er i modsætning til kassemur 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.l.; i litteraturen anvendes betegnelsen fylding
tillige om udsparet felt (uægte fylding) f.eks.
i stolegavle og lisener. Konstruktivt er en fylding indfældet eller indnotet i rammeværket
eller fastgjort på bagsiden af dette. Som regel
er fyldingsarbejde beriget med profiler og
ornamenter. Spejlfyldingen (fig. 16a-b), som
karakteriseres ved et ophøjet midtfelt (spejl),
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. arkadefylding (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. 53.15 og 53.36), danner
sammen med ankeret (ved stiftgangen sammen
med paletterne) urets gang (eller hemværk).
Ved spindelgang benævnes ganghjulet kronhjul,
fordi tænderne sidder på fælgens ene side.
ganghjulsbøjle (se tårnur, fig. 53.14), anvendt ved
spindelgang, hvor den bærer ganghjulets ene leje,
samtidig med at den ved sin buede form tillader den lodrette spindel (fig. 53.18) at passere
netop ud for ganghjulsakselen.
gangjern, hængsel på dørfløj eller luge; ‘går’ på stabelen.
gangværksudløsning (se tårnur, fig. 53.9-10 og 53.28),
mekanisme til igangsætning og standsning af
urets slagværk.
gavlkam, se kam.
generalcrescendo, indretning, der til- eller frakobler
Fig. 18. Gesimsfriser. a. Rundbuefrise. b. Krydsende
rundbuefrise c. Rudefrise. d. Trappefrise (under sugfjæl) e. Fladbuefrise. f. Bloktandfrise.
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et orgels stemmer i en på forhånd fastlagt række
følge.
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 tagskægget, se frise og bæltegesims samt fig. 18a-c og e-f;
2) den profilerede overgang mellem væg og
loft; 3) de bårne dele af en søjlestilling (fig. 47b).
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), udsmykning, lagt
med tætsiddende rundstave eller æglignende buler; modeornament især på sølvtøj o. 1700.
gotisk stil, se stilarter.
graduale, bog, hvori gudstjenestens sange er samlet.
grahamsgang (se tårnur og fig. 52b), hvilende ankergang. Ankeret minder umiddelbart om hagegangens 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 almindeligvis foretrækkes.
granulering, se filigran.
grat (kappesøm), den (nedadvendte) ryg, der fremkommer, hvor to kapper i ribbeløse hvælv støder
sammen (jf. fig. 23b).
gravering, indridsning af linjer, ornamenter eller
bogstaver i metal ved hjælp af en gravstik.
gravflise eller gravhelle, flise med gravskrift.
gravramme, ramme af træ, evt. med skåret indskrift,
beregnet til indramning af gravsten, gravflise eller jorddækket gravsted.
gravskrift, indskrift, i første række med personoplysninger på et gravminde (epitafium, gravsten,
kisteplade, kirkegårdsmonument mv.).
gravstik, se gravering.
gravtræ, liggende eller stående gravminde af træ.
grisaille, maleri eller tegning, udført i gråtoner.
†gros de Tours, fransk silkestof fra Tours, kipret
(strukturvævet med skrå striber) eller mønstret.
Gros betegner her et tæt, svært stof, ofte med
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Fig. 19. Maureske.

reference til tilvirkningsstedet (jf. også gros de
Naples, gros de Berlin etc.).
groteske (fig. 22), af italiensk grotta (grotte), renæssanceornament, ofte symmetrisk, med fantastiske menneske-, dyre- og planteformer, inspireret af antikke vægudsmykninger, fundet i Roms
underjordiske ruiner.
grundering, se staffering.
guardejn, embedsmand, som prøver ædle metallers
finhed eller lødighed.

Fig. 20. Bruskværk.

guardejnmærke, guardejnens garantistempel for
guldsmedearbejders lovmæssige lødighed; ofte
ledsaget af et månedsmærke.
gueridon, 1) postament til lys; 2) stor, fritstående
lysestage.
guilloche, båndornament, dannet af bølgende eller
sammenflettede linjer.
guirlande, række af festons.
gutta, egentlig dråbe, dråbelignende led på bjælkeværket i arkitektur af dorisk orden.
gæk, det på låget af en kande over hanken siddende greb, hvorpå man trykker for at åbne låget.
hagegang (ankergang) (jf. tårnur og fig. 52a), en tilbagevigende mekanisme (dvs. at pendulet i sine
yderstillinger fører ganghjulet en anelse tilbage).
Almindelig i ældre tårnure, men ikke velregulerende som de hvilende gange, f.eks. stiftgang
eller grahamsgang, hvormed hagegangen ofte er
udskiftet.
hallekirke, en kirke, hvis midterskib og sideskibe
er af (nogenlunde) samme højde og under sam
me tag (modsat basilika).
halspilaster, se pilaster.
halsring, vulst omkring søjleskaftets øvre ende, jf.
fig. 47c3.
halvstens, dimension svarende til den anvendte
murstens bredde, f.eks. halvstens fals (jf. helstens,
kvartstens).
halvtag (pulttag), se tag.
Hamborgfuge, se fuge.
hammerbånd, vandret tømmerstykke, som holder
stolper og planker i en stavbygning sammen
foroven.
hammerfylding, se fylding.
hammerløftearm (se tårnur, fig. 53.50), vægtstang,
som bevæges af hammerløftestifterne (fig.
53.25), og som via hammertransmissionerne
(evt. en hammervelle, fig. 53.52) formidler bevægelse til urhammeren (fig. 53.53).
hammervelle (se tårnur, fig. 53.52), vippeanordning
til formidling af trækket fra urværket til urhammeren (fig. 53.53).
hanebånd, hanebjælke, vandret tømmerstykke, som
i tagværket, mellem tagryg og bindbjælke, forbinder spærene, jf. tagværk samt fig. 2-3, 46, 48
og 49f.
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harmonium, ‘stueorgel’, musikinstrument i familie
med orglet; tonerne frembringes af små, frit
svingende metaltunger.
hautrelief, se relief.
helgengrav (sepulchrum), firkantet fordybning foroven i middelalderlige alterbordsplader, som
regel delt i to afsatser, en større, øvre til et stenlåg og en mindre, nedre til en blykapsel med en
lille helgenrelikvie, se relikviegemme.
hellige kar (latin: vasa sacra), genstande, først og frem
mest kalk og disk, der anvendes ved nadveren.
helstens, dimension, svarende til den anvendte
murstens længde (jf. halvstens, kvartstens).
herme, pilaster eller pille, der foroven har form som
et menneskehoved eller hyppigere en menneskelig overkrop, oftest med rigt dekoreret skaft,
se fig. 37.9. Se også †terme.
hesteskobue, se bue og fig. 13h.
himmel, se lydhimmel.
hjerteskive (fig. 53.27) og hjerteskivehjul (fig. 53.51),
dele af slagværksmekanismen i et tårnur.
hjørnekæde (fig. 27), betegnelse for kvadersat murhjørne, hvis sten til begge sider danner en stående fortanding.
hollandsk skifte, se skiftegang.
hostie, nadverbrød, oblat.
hovedværk, se værk og fig. 36c.
hulkel, hulled, konkavt profilled.
†hulsten, gammel fællesbetegnelse for munke og
nonner, se tagsten.
hulsøm (fig. 26) opstår, når en smiget åbning (f.eks.
et vindue) mures af normalsten.
humerale, se amictus.
hvælv (fig. 23), hvælving, buet, som regel muret
overdækning af rum. De hyppigst forekommende middelalderlige typer er: 1) hvælv uden
ribber, der efter formen deles i hel- og halvkuppelhvælv, tønde- og grathvælv (a-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 og mønster deles i f.eks.
krydshvælv (e), seks- og ottedelte hvælv (f ),
nethvælv og stjernehvælv. Den første type, hvor
selve hvælvet er det bærende element, benyttes
fortrinsvis i den tidlige hvælvslagningsperiode,
o. 1100-1250; tønde- og grathvælv bliver på
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Fig. 21. Båndakantus.

ny almindelige i renæssancen. Ribbehvælvene
optræder fra 1100-tallets 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 skæringspunkt,

Fig. 22. Groteske.
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Fig. 23. Eksempler på hvælv. a.-d. Ribbeløse hvælv: a. Tøndehvælv. b. Grathvælv. c. Klosterhvælv. d. Kuppelhvælv.
e.-f. Ribbehvælv: e. Krydshvælv. f. Seksdelt hvælv.

eller i ringformede skifter (f ), også betegnet
overgangshvælv. Efter 1200-tallets midte bliver

d

c

b
a

Fig. 24. Hvælvvederlag med fortanding: a. Hvælvvederlag. b. Hvælvlomme. c. Fortanding til brug for udmuring af hvælvlomme. d. Overvæg.

ribberne det bærende element; hvælvkappernes tykkelse nedsættes, og skiftegangen ændres
i lighed med (e). (jf. grat, kappe, lomme og ribbe).
hvælvfortanding (fig. 24c), se fortanding og lomme.
hvælvsvikkel (kappeflig), den nedre, tilspidsede del
af hvælv eller hvælvkappe (jf. fig. 23).
hvælvvederlag (fig. 24a), muret, bueformet afsæt i
rummets vægge til bæring af hvælv (sml. skjoldbue).
hængestav, se fig. 12h.
højkirke, 1) i en basilika den del af midtskibet,
som rager op over sideskibene; 2) †højkirke eller †storkirke, hyppigt anvendte betegnelser for
skibet i modsætning til koret (jf. †lavkirke).
hønsetrin, se trambulérstik
ibsskal, egentlig Jakobsskal (muslingeskal), et af
apostlen Jakob den ældres attributter (hentydende til hans sørejse), også anvendt som pilgrimstegn.
ikonografi og ikonologi, disciplin, der beskriver, analyserer og fortolker billeders eller bygningers be
tydningsindhold.
indvielseskors, oftest hjulkors (fig. 30j), som maledes på væggene på de steder, hvor bispen ved
kirkens indvielse havde afsat korsets tegn med
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Fig. 25. 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.

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 hvælvkappe eller buet stik.
italienskrød, se jernoxyd.

jordgrav, jordfæstegrav, grav, placeret direkte i jorden under kirkegulvet (i modsætning til muret
begravelse).
jus patronatus, patronatsret, højhedsret, udøvet af en
beskytter (patron) af en kirke mv., dvs. bygherre, velgører eller ejer, i middelalderen fortrinsvis
begrænset til en præsentationsret (jus præsentandi),
men siden, navnlig under enevælden, udvidet til

jaconet, glatvævet, klart bomuldsstof.
jernoxyd, stof med en dæmpet, mørkerød farve,
evt. brunviolet, som kan gå helt over i rødgult;
kaldes også caput mortuum, dodenkop, italiensk-,
mønje-, persisk- eller spanskrød.
Jesumonogram, 1) bogstaverne IHS, forkortelse for
Ihesus (egentlig misforstået latinisering af det
græske IHC eller IHΣ af IHΣOYΣ) og under
tiden tolket som »I(esus) H(ominum) S(alva
tor)« (Jesus, menneskenes frelser), eller som »I(n)
H(oc) S(igno vinces)« (ved dette tegn skal du 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 Kristusmonogram.
jonisk kapitæl, se kapitæl.

Fig. 26-27. 26. Hulsøm. 27. Hjørnekæde.
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Fig. 28. Snit og opstalt af muren i en romansk granitkvaderkirke: Tv. snit af kassemuren med kvaderklædt
yderside. Nederst fundament af syldsten. Øverst loftsbjælken (bindbjælke), der hviler på to murremme, den
ydre med indnotet sugfjæl. Tagspær og spærstiver er
tappet ind i bjælken (sml. fig. 48-49). Blybeklædningen hviler på brædder. Opstalten th. viser fra neden en
dobbeltsokkel, nederste skifte er skråkantet, øverste er
attisk profileret (sml. fig. 43a og g). I den kvaderklædte
mur herover ses et stenhuggerfelt. Det rundbuede, smigede vindue, der er uden særlig sålbænk, har monolit
overligger med hjørnefalse. I vinduet er indmuret en
ramme af egetræ med blyindfattede ruder, fastholdt af
tre vindjern. I blytaget ses et blytækkerårstal.

en regulær ejendomsret over kirken og dens tiender foruden en kaldsret (jus vocandi). Se også s. 8 f.
jus præsentandi, præsentationsret, retten til at foreslå
en kandidat til et præstekald eller vikardømme
(jf. s. 8 f.).
jus vocandi, kaldsret, retten til at kalde (dvs. udnævne) en præst (jf. s. 8 f.).

†kaffa, stof, som er glat på den ene side og loddent på den anden. Kendt fra 1600-tallet.
kaldsbog (liber daticus), bog, ført af sognepræsten,
indeholdende forskellige meddelelser af betydning for embedet.
kaldsret, se jus vocandi.
kalk, se alterkalk.
kalorifer, indmuret jernovn til fast brændsel i luftopvarmningsanlæg.
kam, 1) gavlkam, gavlmurens øverste del, der rager
op over tagfladen. Gavlkammen kan være glat,
takket (aftrappet med kamtakker, jf. fig. 12) eller svungen, 2) kam, kæmning, kæmmet (jf. fig.
49), hvor bjælkerne (b) er kæmmet over murlægterne (a).
†kamelot, uldstof, ofte mønstret eller stribet, opr.
udelukkende af kameluld, i 1700-tallet også af
andre materialer.
kanneleret, lodret riflet, jf. kannelurer.
kannelurer, smalle, lodrette, konkave furer, dækkende søjle- eller pilasterskafter (jf. fig. 25a, b og e).
kapitæl, 1) især søjle- eller pilasterhoved (fig. 25).
Foruden de tre græske hovedtyper, dorisk (a), jonisk (b) og korintisk (c) samt toskansk kapitæl (e)
kan nævnes: kompositkapitæl (d) (sammensat af
jonisk og korintisk), æggestavkapitæl (fig. 47c1)
(toskansk kapitæl med æggestav) samt profilkapitæl (variation af toskansk kapitæl). Endvidere
trapezkapitæl (f ), trekantkapitæl (g), klokapitæl
(h), terningkapitæl (i) og foldeværkskapitæl (j), alle
brugt i romansk tid. 2) Inden for skrift betegner
kapitæler store bogstaver (jf. versaler).
kappe (jf. fig. 3 og 23), én af de (fire eller flere)
krumme murflader, der tilsammen udgør et
hvælv. Kapperne kan være muret på ribber, eller
de kan mødes i skarpe grater.
kappeflig, se hvælvsvikkel.
kappesøm, se grat.
kardinaldyder, hoveddyder, se dyder.
karmoisin, †karmesiden, rød farve.
karnation, hudfarve.
karnis, profil sammensat af et konkavt og et konvekst led (jf. fig. 43c-d).
kartouche, rammeornament med bøjede og rullede flige, hyppigt dekoreret med frugter, blomster, blade, masker o.l.Tidligst i renæssancen. Se
rulleværk og fig. 34; prædikestol og fig. 37.8.
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karvsnit, snitværk, skåret (karvet) i træ som vekslende systemer af fordybede kilesnit, ofte ordnede i cirkler eller stjerner.
karyatide, bærende kvindefigur (fritstående), f.eks.
brugt som støtte for en gesims.
kassemur er i modsætning til fuld mur støbt ud med
en kerne af rå marksten eller murstensbrokker i
mørtel mellem to murskaller (jf. fig. 28).
kassette, ornamentfelt, oftest firkantet, til tider
med en roset i midten.
kassetteværk, sammensætning af kassetter og andre
ornamenter i fladsnit (jf. relief ). Renæssanceornament (jf. beslagværk og søjle (fig. 47c8)).
katekismustavle (skriftaltertavle), altertavle, hvis udsmykning hovedsagelig består af skriftord:Trosbekendelsen, nadverordene, Fadervor e.l.; alm.
o. 1575-1625.
keglevindlade, se vindlade.
kenotaf, se tumba.
kerub, engel, ofte gengivet med flammesværd,
som vogter af Pagtens Ark eller indgangen til
Paradis. Se også seraf.
kildekalk, se frådsten.
kilesten, tilspidsende (kileformet) sten i buestik
(kilestensstik); jf. døren på fig. 2.
kip, tagryg, det sted, hvor spærenderne mødes.
kirkerist, jernrist, ofte med ramme af træ, over en
muret eller stensat grube i jorden ved indgangen til kirkegården, beregnet til at holde svin
og andre husdyr borte uden at hindre adgang
for mennesker.
klassicisme, se stilarter.
klingpung, klingbeutel, en på et langt skaft siddende
pung eller pose, på hvis underside en lille klokke er fastsyet; anvendt til kollekt.
klinker, hårdtbrændte, gerne små teglsten der oftest anvendes som gulvbelægning.
klokapitæl, se kapitæl og fig. 25h.
klokke, se fig. 29.
klokkehus, tårnagtig, lukket bygning i to-tre stokværk, oftest en svær tømmerkonstruktion, i hvis
øverste del klokkerne er ophængt. Husets nedre del er materialrum. Fritstående eller placeret
op ad kirkegavl, jf. klokkestabel.
klokkeprofil (fig. 43d), stejl, omvendt faldende karnisprofil.
klokkestabel, åben tagdækket tømmerkonstrukti
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Fig. 29. Klokke. a. Knebel. b. Slagring med lister. c.
Legeme. d. Hals. e. Hue. f. Kroneplade. g. Hanke. h.
Trækstang. i. Slyngebom. j.Vuggebom.

on til klokkernes ophængning, jf. klokkestol. Pla
cering som klokkehus.
klokkestol, tømmerkonstruktion til klokkernes op
hængning i tårn eller på kirkeloft.
kløverbladsfrise (fig. 31), jf. firpas.
knægt, konsol af træ, jf. krumknægt, volutknægt samt
fig. 37.4.
kollekt, pengeindsamling, jf. klingpung.
kollektiv, fast klangblanding i et orgel.
kompositkapitæl, se kapitæl og fig. 25d.
kondukt, se vindlade.
konge, midtstolpe i apsistagværk, spir, klokkehus eller klokkestabel. Også de (lodrette) bærende stol-
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Fig. 30. Kors: a. Græsk kors. b. Latinsk kors. c. Antoniuskors. d. Georgskors. e. Andreaskors. f. Patriarkalkors. g. Hammer- eller krykkekors. h. Korset kors. i. Gaffelkors. j. Cirkel- eller hjulkors. k. Skt. Hanskors.

per i dragerstolstagværker og langstolstagværker
benævnes konger (jf. fig. 51a).
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 pedalklaviaturet (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.
korgitter, korskranke, gitter eller skranke mellem
kor og skib(e), jf. lektorium.
korintisk kapitæl, se kapitæl og fig. 25c.
korklokke, se messeklokke.
kors, se fig. 30.
korsblomst, et i fire korsstillede flige delt bladmotiv, hyppigt forekommende i gotisk prydværk
(fig. 11a).
†korsdør, ældre betegnelse for dør i korgitter.
korskranke, se korgitter.
korstol(e), sammenhængende, oftest rigt udskårne
stolerækker langs væggene i koret, benyttet af
gejstligheden ved gudstjenester i større middelalderkirker.
krabbe, krabbeblad, ornament af form som en forvreden korsblomst (fig. 11f ); på sengotiske spir,
gavle og kors, kalkmalet på ribber osv.
kragbånd, fremspringende profilled, især brugt
som vederlag i bueåbninger.
kragsten, kragbånd bestående af én sten.
krenelering, fortløbende række af skydeskår i kronen af f.eks. en fæstningsmur.
kridering, kridtgrund, se staffering.
kriget, anvendt f.eks. om en hue, der har dybe
indskæringer ved tindingerne.

Kristi våben, se marterredskaber.
Kristusmonogram, de to græske begyndelsesbogstaver i ordet Kristus, X og P, sammenskrevne. Se
også Jesumonogram.
krongesims, kransgesims, det øverste fremspringende led af hovedgesimsen eller hele den
øverste gesims.
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 ornamenter, englehoveder o.l. eller gennembrudt, se fig.
37.4.
krydsbånd, krydsende trækbånd i spærfag (jf. fig. 3).
krydsende rundbuefrise, se fig. 18b.
krydsskifte, se skiftegang og fig. 41d.
kuglestav, dekorativ, spinkel stav, bestående af små
kugler på række (jf. perlestav).
kursiv, se skrift.
kurvehanksbue, se bue og fig. 13d.
kvader, natursten, firkantet tilhugget til bygningsbrug (jf. fig. 28).
kvaderridsning i romansk murværk (se fuge nr. 1a
samt fig. 15). Ridsningen kan være udført med
en fugeske, dyppet i tyk kalkmørtel.
kvartstens, dimension svarende til den anvendte
murstens højde (jf. helstens, halvstens).
kølbue (æselrygbue), se bue og fig. 13f.
kønrøg, sort farvestof, fremstillet af sod fra afbrændt træ eller harpiks.
laf, den brede hule del af en ske (skeblad).
langhus, et andet (ældre) ord for skib.
langhuskirke, en kirke, hvis kor har samme bredde
og højde som skibet, og som er uden bygningsmæssig adskillelse mellem de to afsnit.
langhuskor, et kor, der har samme bredde og højde
som skibet.
langstol, længdeafstivning i tagværk med lodrette
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stolper (konger), som hviler midt på bindbjælkerne og bærer vandret tømmer (dragere), som
understøtter spærfagenes hanebånd, alt indbyrdes forbundet med tappe og talrige påbladede
skråbånd (jf. blad), (jf. fig. 48).
lasur, gennemsigtig farve, ofte malet over forgyldning eller forsølvning.
†lavkirke (†lillekirke, †sanghus), betegnelser for koret, i modsætning til skibet, jf. †højkirke.
lektorieprædikestol, prædikestol, fortrinsvis anvendt
efter reformationen, placeret på et lektoriepulpitur i skibets østende foran korbuen eller triumfvæggen (jf. lektorium).
lektorium, i oldkirken læsepult ved skranken mellem kor og skib. Senere i middelalderen overførtes navnet på den skranke eller det pulpitur,
der aflukkede koret som gejstlighedens særlige
område. Lektoriepulpituret tjente til anbringelse 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.
lisen, flad, retkantet væg- eller murpille, uden kapitæl eller base (se dog ørelisen), 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 handlinger. Regler for anvendelsen af en liturgisk farveskala 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 varieret 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 (herunder
Mariæ Bebudelsesdag). Rød bruges i pinsen
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Fig. 31. Kløverbladsfriser. a. Muret i tegl. b. Kalkmalet.

Fig. 32. ‘Løbende hund’.

samt på martyrdage (Skt. 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 septuagesima (9. søndag før påske) til midfastesøndag).
Sort anvendes alene langfredag.
lomme, den dybest beliggende del af rummet mel
lem en hvælvings kappeflig og overvæggen; kan
være mere eller mindre udmuret, evt. i forbandt med muren, jf. hvælvfortanding, fig. 24.
Louis XIV, XV, XVI stil, også betegnet LouisQuatorze, Louis-Quinze og Louis-Seize, se
stilarter.
lydhimmel, skærm, ophængt af akustiske grunde
over prædikestol, se fig. 37d.
lydpotte, lerpotte, indmuret i korets eller skibets
vægge eller hvælv, med åbningen anbragt i
murfladen. Lydpotterne er anbragt af akustiske
grunde, men har ingen praktisk effekt.

Fig. 33. Mæanderborter.
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Fig. 34. Rulleværk.

lysepibe, rørformet holder på lysestage til nedsætning af lys.
lysepig eller -torn, kegleformet spids øverst på lysestage 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 overvære
messe (i modsætning til højalteret i koret); oftest
midt i skibets østre del, foran korbuekrucifikset.
løbende hund (fig. 32), ornamentbort af fortløbende, bølgeformede figurer.
løber, mursten, hvis langside ligger i murflugten
(jf. binder, skiftegang og fig. 41).
Majestas Domini, Kristus i sin herlighed, tronende,
frontal Kristus i mandorla, omgivet af evangelistsymbolerne.Yndet motiv i romansk kunst.
majuskler, se skrift.
mandorla, mandelformet, (spids)oval indramning,
navnlig brugt omkring fremstillinger af Kristus
(se Majestas Domini).

†mangut (†manggods), dårligt, stærkt blyblandet
tin, jf. tinstempler.
manierisme, se stilarter.
manipel (manipulus), håndlin, et bånd lagt over venstre 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).
masværk, se stavværk.
maureske (fig. 19), ornament, der efterligner arabisk (maurisk) prydværk.
messehagel, præstens overklædning, båret over en
messeskjorte; bestående af, ofte skjoldformet,
ryg- og forstykke.
messeklokke (korklokke, primklokke), lille klokke an
bragt i eller over koret og (i middelalderen) benyttet, når hostien løftedes op; efter reformationen anvendt for at påkalde menighedens opmærksomhed ved gudstjenestens begyndelse.
mesterpetring, se mursten.
metope, firkantet, ofte reliefsmykket, plade mellem
triglyfferne 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. dør- eller vindueso
verligger, bestående af én (natur)sten (jf. fig.
28).
monstrans, beholder til opbevaring og fremvisning
af relikvier eller hostie (jf. relikviegemme).
monstransskab, skab til opbevaring af monstransen
og kirkens hellige kar.
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. 41a-b.
munkesten, se mursten.
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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 eller 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 loftsbjælkelag (eller
ankerbjælker). Ankerforskud er i middelalderen
og indtil sidste halvdel af 1500-tallet oftest lige,
lodrette jernstykker smedet i ét med ankeret,
senere optræder næsten udelukkende løse ankerforskud, der kan antage mange former, men
som oftest er kryds- eller liljeformede.
muret begravelse, gravkammer eller -krypt under
kirkegulvet med murede vægge og gulv, dækket af et hvælv eller fladt loft og med plads til
en eller flere kister. Betegnelsen er fortrinsvis
anvendt om eftermiddelalderlige begravelser,
der enten kunne være åbne (dvs. tilgængelige
via en lem eller luge i gulvet) eller lukkede
(dvs. dækkede med en gravsten eller gulvfliser,
der måtte opbrydes ved senere gravlæggelser).
murliv, murkerne, det indre af en mur; jf. kassemur
og fuld mur.
murlægte, se rem.
murrem, se rem.
mursten, teglsten. Middelalderlige mursten (munkesten) måler ca. 28×12×8 cm (munkestensformat),
men varierer ikke sjældent op til flere cm på hver
led. Formatet anvendtes endnu i 1600-tallet,
men fra 1500-tallets midte mindskedes stenene
almindeligvis til ca. 24×11×7 cm (renæssanceformat), der endnu var udbredt i 1800-tallet. Fra
1500-tallets sidste del anvendtes sideløbende sten
af ganske beskedne formater, ofte kaldet mobber, der importeredes fra Nederlandene. Disse
meget små sten, der karakteriseres ved højst at
være 4,5 cm tykke, blev navnlig almindelige i
1700- og 1800-tallet, hvor de hjemligt producerede omtales som flensborgsten (flensborgformat).
Nutidens teglsten antager 22,8×10,8×5,5 cm
(normalformat), som med beskedne udsving kan
følges ned i 1800-tallet. Helt frem til 1900-tallets begyndelse var danske teglsten overvejende
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røde, mens gulflammede eller helt gule sten var
mindre almindelige. Undtaget er dog sten af
flensborgformat, der, ligesom det også er udbredt
for teglsten i dag, som regel var gule. Navnlig
i middelalder og renæssance anvendtes desuden
mørk- eller sortbrændte foruden glaserede sten
til mønstermuring. Mursten, hvoraf en del er afhugget kaldes efter størrelse: trekvartsten, halvsten,
kvartsten eller petring; mesterpetring (sten halveret
på langs).
musetrappe, gavlkam med lave, tætsiddende ‘kamtakker’ af kun et skiftes højde.
mæander (fig. 33), ornamentalt bånd ført i regelmæssige 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 = 14.000 kvadratalen = 5.516 m².
månedsmærke, mærke, der på guldsmedearbejder
angiver den måned, i hvilken et arbejde er prøvet hos guardejnen.
nagle, snittet træpind, ofte med fint formet hoved,
til inddrivning gennem borede huller i f.eks.

Fig. 35. Ornamentfriser med palmetter og bølgeranke.
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Fig. 36. Orgel. a. Rygpositiv. b. Brystværk. c. Hovedværk. d. Overværk. e. Pedalværk.

bladsamlinger og tapsamlinger for at låse disse (jf.
dyvel). Heraf fornagle, se fig. 48.
neglesnit, karvskåret ornament i bueform som aftryk 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.
Nådestol, fremstilling af Treenigheden: Gud Fader på sin trone, støttende den lidende Kristus
(med eller uden kors) og med Helligåndsduen
(svævende eller siddende).

oblat, nadverbrød, hostie.
oktavkoppel, indretning, der tilkobler overoktaven
(diskantkoppel) eller underoktaven (baskoppel)
på klaviaturet i et orgel. Herved opnås en større
tonefylde.
oldermandsranke, den siksaklinje, der opstod i sølvet, hvor oldermanden tog lødighedsprøven.
Erstattedes senere af guardejnmærke.
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. 28).
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 middelalderligt murværk hyppigst udført af tynde naturstensflager. Optræder normalt kun i begrænsede partier, se fig. 2 og 41m.
orgel, se fig. 36.
ornamentfrise, se fig. 35.
ossuarium, se benhus.
overribbe (fig. 40), se ribbe.
overvæg, den del af en væg, der er oven over et
træloft eller hvælv (jf. fig. 24d).
overværk, se orgel.
pallium, paveligt og ærkebiskoppeligt værdighedstegn i form af et hvidt, tre fingre bredt, kors
prydet uldbånd. Båret om halsen med nedhængende ender over bryst og ryg.
palmet, vifteagtigt plantemotiv. Bladfligene udgår
ofte fra et blomsterbæger (jf. fig. 35).
paramenter, tekstiler til liturgisk brug.
paten(e), se disk.
patron, 1) form, model eller mønster, hvorefter noget fremstilles eller tildannes (jf. skabelon), f.eks.
vævepatron = vævemønster. I ældre tid også betegnelse for selve tøjets mønster; 2) instrument,
hvormed mønster, tegninger osv. overføres; 3)
kirkens beskytter eller ejer (jf. jus patronatus).
patronatsret, se jus patronatus.
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pedal, tangentrække på orgel, spilles med fødderne.
Pedalklaviaturet er forbundet med pedalværket
og kan normalt også sammenkobles med andre
værker. Se også anhangspedal.
pedalkoppel, se koppel.
pedalværk, se værk.
pendullinse (se tårnur, fig. 53.41), vægten i den
svingende ende af et pendul; kan med en møtrik hæves eller sænkes for regulering af uret.
pengeblok, opretstående, udhulet eller tømret, ofte
jernbeslået, træblok med pengetragt eller -slids.
pengetavle, skuffelignende æske med skaft, anvendt
til kollekt.
persiskrød, se jernoxyd.
perlestav, dekorativ, spinkel stav, bestående af sammenstillede småkugler vekslende med cylindriske led; jf. kuglestav.
perspektivhul, cirkulær indlægning i mørkt og lyst
træ med perspektivisk virkning, se fig. 16c.
petring, se mursten.
Pietà, fremstilling af Jomfru Maria med Kristi afsjælede legeme på skødet.
pilaster, flad, retkantet væg- eller murpille med
kapitæl og base (i modsætning til lisen). Anvendes også som dekoration på træarbejde. En
halspilaster har indsnøring under kapitælet.
pilgrimstegn eller -mærke, lille mærke, gerne af metal, som erhvervedes af pilgrimme ved valfartsmålet.
pille, lodret, muret støtte (jf. søjle).
pinakel, lille murtinde, spir eller spidssøjle, anvendt som dekorativ afslutning (jf. 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 e.l.
plint, lavt, retvinklet fodstykke under en søjle, en
pilaster eller en statue (se også fig. 47c7 og postament).
pluviale, korkåbe.
pløjet bræt, se fjeder.
pneumatisk aktion, se aktion.
polsk skifte, se skiftegang og fig. 41c.
pontificale, liturgisk håndbog for bispeembedet
(bispebog).
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Fig. 37. Prædikestol. a. Underbaldakin. b. Kurv. c. Ryg
skjold. d. Lydhimmel. 1. Hængeknop. 2. Bøjle. 3. Karnisfremspring. 4. Krumknægt med diademhoved. 5. Arkade. 6. Bueslag. 7. Svikkel. 8. Kartouche. 9. Herme. 10.
Vinge. 11. Hængestykke. 12. Topstykke. 13. Spir.

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. 47d2.
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†pralsagt, en slags blomstret tøj, halvt uld, halvt
silke.
predella, fodstykke til en altertavle af fløj- eller skabs
type (jf. også fløjaltertavle).
primklokke, se messeklokke.
profil, se sokkel og stav.
profilkapitæl, se kapitæl samt fig. 16c.
prospektpiber, facadepiber i orgel.
prydskifte, oftest brugt som betegnelse for det
skifte af sten på fladen (også kaldet fladskifte),
som kan findes omkring en muråbnings egent
lige buestik. Er hyppigt muret af løbere, men kan
være muret af bindere (kopskifte), ligesom det
kan være let udkraget i forhold til murflugten;
jf. skiftegang.
præbende, formue- og indtægtsobjekt, der er tillagt en kannik (domkirkepræst).
prædikestol, se fig. 37.
præsentationsret, se jus præsentandi.
pulpitur, galleri med plads til stole, bænke eller orgel.
pulttag, se tag.
punsel, lille stålmejsel til brug ved stempling, opdrivning eller ciselering af metalarbejders overside (punsling).
putto, barneengel, gengivet som nøgent, buttet
drengebarn, ofte med vinger.
pyksis, æske til hostie.
pærestav, 1) stav med symmetrisk profil, hvis tværsnit minder om en pære (f.eks. pærestavsribbe,
jf. ribbe og fig. 39f ); 2) kvartrundstav, udsmykket
med række af pærelignende figurer (jf. fig. 38).
†rask, en slags uldent tøj.
régence, se stilarter.
registertræk, håndtag, der aktiverer en orgelstemme,
jf. aktion.
registratur, se aktion.
rejsehøjde, den højde, muren har, når tagværket rejses.
relief, billede eller ornament i ophøjet arbejde på
fast baggrund, 1) hautrelief, højt relief med un-

Fig. 38. Pærestav.
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Fig. 39. Ribbeprofiler. a-c. Helstensribber, romanske
(a-b uden nakke). d. Trekvartstensribbe, senromansk.
e-l. Halvstensribber, gotiske (f. pærestavsprofil). m.
Kvartstensribbe, gotisk.

derskårne (dvs. kraftigt fremspringende) figurer; 2) basrelief, lavt relief; 3) planrelief, med svagt
fremspring, hvis overflade ligger i ét og samme
plan, ved træarbejder benævnt fladsnit.
relikviegemme eller -kapsel, hylster om helgenlevninger (relikvier), enten udført som en simpel
blykapsel eller kunstfærdigt udformet i forskellige materialer som et skrin, en arm, et hoved osv.
(relikvarium). Se også helgengrav og monstrans.
rem (murlægte), stræktømmer, f.eks. oven på eller
indlagt øverst i muren som underlag for bjælker eller spærfødder, se fig. 49a.
renæssance, se stilarter.
retabel, lav altertavleagtig opbygning, anbragt ved
alterbordets bagkant. Anvendes også som betegnelse 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 på undersiden af en hvælving,
hvis kapper almindeligvis hviler herpå. Ribbehvælv benævnes efter ribbernes antal eller disposition (se hvælv). Ribberne (jf. fig. 39) kan
være retkantede (i helstens, halvstens eller kvartstens bredde, jf. l-m) eller profilerede (af formsten, jf. a-k). Ribber på hvælvets overside kaldes
overribber; disse er enten helstens brede (fig. 40ad) eller halvstens brede (e-g), og kan desuden
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opdeles i svære (af kantstillede sten) og lette (af
fladelagte sten) konstruktioner.
riffelhugning, rifling, riller eller smalle furer, udført i
overfladen af teglsten. Rillerne kan være skråtstillede, vinkelrette på længderetningen eller
ordnede i sildebensmønster. Riflingen er en
ten udført før brændingen (med trækam) eller efter brændingen (med bred hammer eller
mejsel). Jævnligt forekommende i romansk tid.
rigel, stangformet skyder eller slå; i en lås betegnelse for den del, der bevæges af nøglen.
risalit, fremspringende del af en bygnings facade,
oftest midter- og/eller sideparti.
rocaille, asymmetrisk, muslingeskallignende ornament; rokokotidens yndlingsmotiv.
rokoko, se stilarter.
romansk stil, se stilarter.
rudefrise, se skiftegang.
rudefylding, se fylding.
rullefrise, frise, sammensat af små korte rundstave
(rullestave).
rulleværk (fig. 34), renæssanceornament, der synes
dannet af fantasifuldt opskårne og sammenflettede læderstykker, hvis kanter er oprullet i volutter. Ofte komponeret i kartouche og beriget
med elementer fra groteske.
rulskifte, se skiftegang og fig. 41h.
runer, se skrift.
rygfuge, se fuge.
rygningsbrædder, vinkelstillede planker, der afdækker tagfladernes møde og således forstærker og
afdækker rygningen i et trætækket eller blyhængt 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. 36a.
sadeltag, se tag.
sakramentshus, tårnlignende gemme for monstrans.
†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.
Fig. 40. Typer af overribber i plan og snit. a-g. Helstens
brede (a-d). Halvstens brede (e-g). d. og g. er i forbandt
med hvælvkapperne.
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†savdelle, se †delle.
savskifte, se skiftegang og fig. 41j (jf. endvidere fig.
18a, b og e).
secco, maleri udført på tør puds (italiensk: al secco),
i modsætning til fresko.
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.
seraf, engel, ofte gengivet med tre par vinger som
vogter af Guds trone.
series pastorum, tavle med fortegnelse over kirkens
præster (præsterækketavle).
†setteni, satin, en slags silketøj.
setzeranlæg, automatisk hjælpemiddel, der kan udføre en serie forprogrammerede klangskift i et
orgel.
sideskib, jf. basilika og hallekirke.
siksakmurværk (fig. 41l), 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.
skabelon, 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 eller andet kunstværk, jf. patron.
skalk, tømmerstykke fastgjort på oversiden af et
spærs nedre ende, således at tagbeklædningen
kan nå ud over f.eks. en fremspringende gesims.
Herved får tagfladen en større eller mindre udsvajning eller opskalkning forneden.
skalmur, skalmuring, fornyet skal på ydersiden af
murværk, oftest af halvstens tykkelse, jf. forblænder 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 (fig. 41), murforbandt eller murstensfor
bindelser, ordning af stenene i en som regel
teglsat mur. Terminologien kan svinge fra land
til land. Dansk middelalder domineres af to

skiftegange, hvis udførelse kan være uregelmæssig; munkeskifte, som afhængigt af bindernes placering i de enkelte skifter kendes i to
varianter (a-b) og polsk skifte (c) (også kaldet
yngre munkeskifte, vendisk, flamsk eller gotisk
skifte). Som en uhensigtsmæssig fællesbetegnelse benævnes de to skiftegange, der endnu
vides anvendt o. 1600, undtagelsesvis munkeskifte. I middelalderens slutning anvendtes i
begrænset omfang også krydsskifte (d), som fra
og med 1500-tallets midte blev den foretrukne
skiftegang i Danmark. Beslægtet hermed er
blokskifte (e) og hollandsk skifte/binderskifte (f ),
som i Danmark kun optræder efter middelalderen og i begrænset omfang. Særlige skifter
benævnes efter den måde, de enkelte sten lægges på (g-m). Kantstillede sten danner af hele
sten standerskifte (g) og af halve sten rulskifte (h)
og anvendes gerne til afretning af fundamenter,
i mure til opretning af uregelmæssige skifter
samt til sålbænke. Som en fællesbetegnelse for
binderskifter, der er rul- eller kantstillede, anvendes tillige kopskifte (jf. prydskifte). Kantstillede sten indgår desuden som dekorative friser og bånd, der også kan mures af sten med
fladen udad (i) samt udformes som sav- eller
bloktandskifte/trappeskifte (j-k).Ved spejling danner bloktandskiftet/trappeskiftet en rudefrise.
Mønstermuring af murflader kan i både natursten og teglsten udføres som siksak-/sildebensmønster (l-m), der i natursten benævnes
‘opus spicatum’. Strømskifte (fig. 42) benyttes til
afslutning af en gavltrekants skrå sider eller en
pilles skrånende front.
skjoldbue, bærende bue for hvælv, muret langs
rummets vægge (jf. gjordbue og fig. 3, sml. hvælv
vederlag).
skrift, middelalderens skriftarter er: runer, i brug
endnu i 1300-tallet, majuskler (egentlig store
bogstaver), der opdeles i de kantede versaler
(VERSALER) og de rundede uncialer, hvor
særligt karakteristiske former er D, E, H, M og
), o. 1100-1400; endvidere
T (
egentlig små bogstaver), o.
minuskler (
1350-1550. I renæssancen opstår nye skriftarter, influeret ikke mindst af klassiske eksempler
og af bogtrykkerkunstens bogstavrepertoire,

Fagordbog

49

g
a

h
i

b
j

c
k

d

l
e

m
f
Fig. 41. Skiftegange: a. Munkeskifte 1. b. Munkeskifte 2. c. Polsk skifte. d. Krydsskifte. e. Blokskifte. f. Hollandsk
skifte/binderskifte. g. Standerskifte. h. Rulskifte (kopskifte). i. Munkeskifte med kantrejste sten. j. Savskifte. k. Bloktand-/trappeskifte. l. Siksak-/sildebensmønster i tegl. m. ‘opus spicatum’.

således fra o. 1475 (tidligst i Italien) den latinske antikva (antikva), også betegnet humanistisk minuskel, og fra 1500-tallets begyndelse (i
), egentlig brudt skrift,
Tyskland) fraktur (
‘krøllede bogstaver’; endvidere nyklassiske versaler eller renæssanceversaler (VERSALER),
den skråtstillede kursiv (kursiv) og skriveskrift
). Som en blandingsskrift mellem
(
middelalderens og renæssancens typografi får
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majusklen i 1500-tallets første halvdel en genopblomstring (renæssancemajuskel, tidlig humanistisk kapitæl).
skriftaltertavle, se katekismustavle.
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.
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Fig. 42. Gavl med strømskifter.

slyngebom (jf. fig. 29i), den ældste, almindeligt ud
bredte form for klokkeophæng (jf. vuggebom).
sløjfevindlade, se vindlade.
smalte, kornet, blåt farvestof (pulveriseret koboltglas). I Danmark først kendt fra o. 1550.
Smertensmand, den lidende Kristus, fremstillet siddende eller stående, fremvisende sine sår, undertiden med marterredskaber.
smig, skråside, f.eks. i muråbninger, hyppigt i vinduer fra romansk tid; et enkeltsmiget vindue
ser i vandret snit ud som en tragt, et dobbelt
smiget som et timeglas (jf. fig. 2, 3 og 28).
sokkel, den nederste, synlige del af en mur (eller
monument, jf. stele og fig. 44.4), når dette parti
er 1) udført af et andet (hyppigt mere varigt) materiale end muren i øvrigt, eller 2) udformet med
fremspringende profil (jf. fig. 28 og 43) (jf. syld).
solgisel, se apokalyptiske kvinde, den.
spanskrød, se jernoxyd.
spareblænding, -niche, se blænding.
sparremønster (†sparre = spær), mønster af omvendte v’er (ses ofte på hvælvribber).
sparrenkop-gesims, en række af udkragede bindere
(kopper) under gennemløbende, fremspringen
de 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, i rokokoen ofte med ‘dobbelt’ kant
(jf. fig. 16b).
spejlhvælv, hvælving, hvis sideflader indrammer
en plan topflade, ofte udsmykket med et maleri.

spillebord, samlet betegnelse for klaviaturer, registertræk, fodtrin mv. i et orgel.
spindel, 1) udgør sammen med tårnurets kronhjul
(fig. 53.15) spindelgangen, som reguleres af en
balance, også kaldet uro eller foliot (fig. 53.19);
2) cylinder, hvorom noget drejer sig, se spindeltrappe.
spindeltrappe, cirkulær eller polygonal trappe, hvis
radiært stillede trin mødes i en almindeligvis
cylinderformet akse, kaldet spindelen (jf. vindeltrappe).
sprængbue, se stræbebue.
spygat, lille hul eller rende til afledning af regnvand. Regelmæssigt forekommende i hvælv
svikler, hvor udmuringen af lommen er formet
med fald mod hullet.
spær, i en tagkonstruktion (jf. fig. 49) de skråtstillede tømmerstykker, der bærer tagfladernes
lægter og tagdækning. Spærene (e) er forneden fastgjort i de gennemgående bindbjælker (b)
eller 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, det samme som spærsko.
spærhage, pal (se tårnur, fig. 53.11), snorevalsens
(fig. 53.7) stoppeanordning, som sidder fast på
og griber ind i valsehjulet og driver dette, men
som frit af valsehjulet muliggør optrækning af
urloddet (fig. 53.46). Anvendes også ved vindfanget, hvor den tillader dettes frie afløb, efter at
slagværket er stoppet.
spærsko, se spær samt fig. 49c.
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Fig. 43. Sokkelprofiler: a. Skråkant. b. Hulkant. c. Faldende karnis. d. Omvendt (el. forkert) faldende karnis
(klokkeprofil). e. Rundstav. f. Hulkant over rundstav. g.
Attisk profil.
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Fig. 44. Steler: a. Cippusstele. b. Palmetstele. c. Gavlstele. d. Gesimsstele. 1. Topstykke. 2. Skaft. 3. Postament/fodstykke. 4. Sokkel/base.

spærstik, øvre afslutning på nicher og blændinger
mv., dannet af spærstillede sten (jf. fig. 12c).
spærstiver, se spær og fig. 49d.
stabel, 1) den tap i dørkarmen, hvorom gangjernets
øsken drejer sig; 2) fritstående, åben tømmerkonstruktion, se klokkestabel.
staffering (beslægtet med ordet stof ), grundering og
udsmykning med farver og malede ornamenter.
Til staffering regnes også den faste grundering,
der før indførelsen af den rene oliemaling altid
bestod af et eller flere kridt- eller gipsagtige lag
(kridering, kridtgrund); grundering og staffering
anvendtes fortrinsvis på træ, både på figurer, ornamenter og på baggrunde. Ved middelalderlige
figurer var behandlingen af kridtgrunden ofte
forbundet med betydeligt større arbejde end påføringen af farver og malede mønstre, idet det
var gennem den, figuren fik sin endelige udformning, ligesom klædedragterne kunne udsmykkes med blomster, mønstre og trambulérstik,
og ophøjede ornamenter kunne modelleres eller indsættes. I senmiddelalderen stafferede man
ofte med egentlige stoffer (pergament, lærred,
tovværk osv.).
standerskifte, se skiftegang og fig. 41g.
stav, staf, fremspringende, oftest halv- eller kvart
rundt profilled. Den almindelige rundstav er glat.

Profilerede stave er f.eks.: bladstav, perlestav, tov
stav, æggestav og pærestav (fig. 38).
stavværk (masværk), 1) muret sprosseværk, der deler
lysningen i et gotisk vindue (vinduesstavværk);
2) ornament, der efterligner vinduesstavværk
(fig. 11d). I senmiddelalderen udvikles stavværket med stor virtuositet fra enklere geometriske
former til særdeles komplicerede strukturer; 3)
tømmerkonstruktion med opretstående planker
(stavplanker).
stele (fig. 44), et smalt opretstående gravminde af
sten, særlig populært i nyklassicismen, hvor en
række forskellige typer optræder (a-d). Stelen
har en græsk-antik monumentform, der oftest
adskiller sig fra en cippus; dog ses også overgangsformer (a). Foroven afsluttes den normalt med
et spidsbuet topstykke med palmet- og akantusdekoration (anthemion) og/eller akroterier. Ordet
er også anvendt som betegnelse for opretstående
monumenter i almindelighed.
stemme, register, piberække i orgel. Stemmens tonehøjde 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-
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gur indhugget i en kvader, ofte for at tilsløre en
ujævnhed i stenen (jf. fig. 28).
stente, se †stette.
†stette, stætte, stente, (fodgænger)låge i kirkegårdsdige eller -mur.
stiftgang (jf. tårnur og fig. 52c). På siden af ganghjulets fælg sidder stifter, som ‘sluses’ gennem
paletterne, der har hvileflader og skråtskårne
impulsflader.
stik, bærende murværk over en muråbning (eller
blænding), når dette er muret af særligt formede
sten eller i særlig skiftegang. Hyppigst er stikket udført som en bue, sjældnere forekommer
vandrette stik. Er stikket af tegl, taler man, alt
efter murstenenes ordning, om binderstik, halvstensstik, helstensstik, rulskiftestik osv. (jf. prydskifte
og fig. 41g-i).
stikkappe, mindre hvælvkappe, som skærer sig fra
siden ind i en hvælving; hyppigst anvendt i forbindelse med en (vindues)åbning, der når højere op end hovedhvælvets vederlag.
stilarter, stilperioder, normative begreber, fortrinsvis
fastlagt i 1800-tallet, for form- og motivkomplekser, opstået og udviklet uden for Danmark.
Følgende definition af de enkelte stilarter og
deres varighed i en hjemlig sammenhæng er
derfor kun vejledende. Således kan absolutte
tidsgrænser for de enkelte stilperioder ikke
fastsættes entydigt, ligesom der må regnes både
med en tidsmæssig overlapning af de enkelte
stilarter og med en forskellighed i stilformernes opdukken og varighed inden for de enkelte
landsdele. 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 (ungrenæssance o. 1550-90, højrenæssance o. 15901620, 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 (stilpluralisme,
stilkopiering eller ‘stilforvirring’): o. 1830-1900
(nyromansk, nygotisk, nyrenæssance, nybarok,
nyrokoko).

stiv viser (fig. 53.23), timeviser på urskive, der ikke
har minutviser.
stokkedrev (se tårnur, fig. 53.12), drev (det lille hjul
i en tandhjulsforbindelse), hvis ‘tænder’ består
af runde stokke mellem to plader (i modsætning til et massivt drev, fig. 53.48, som er et
almindeligt tandhjul).
stokværk, ældre betegnelse for etage. Bruges bl.a.
om etager i kirketårne: Klokkestokværk, tårnets øverste etage, der indeholder klokkestol og
klokker. Mellemstokværk, en eller flere etager,
beliggende mellem klokkestokværket og tårnrummet (nederst i tårnet).
stola, korsbånd, et langt, hvidt og korsprydet
bånd, der hører til den liturgiske dragt; bæres
over skuldrene.
†storkirke, se højkirke.
stormstigeribbe, retkantet halvstens hvælvribbe med
tværstillede, hele mursten.
storstykke, jf. altertavle.
stræbebue og -pille, bygningsled, som tjener til at
optage sidetryk fra hvælv. Stræbebuen (eller
sprængbuen), som kendetegner den fuldt udviklede 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
murforstærkning (evt. delvis) fremspringende i
selve rummet.
strækmur, et fundament under en arkade.
strømskifter (fig. 42), skiftegang (i taggavle), hvor
der dannes en vinkel på ca. 45° med de vandrette skifter; lagt således, at der langs gavllinjerne fremkommer en række af trekanter. Herved
undgås behuggede murflader i taglinjen. Kendt
fra o. 1550, men især almindelige i 1700-tallet.
studsfuge, se fuge.
styltebue, se bue og fig. 13g.
styltetårn (fig. 45), tårntype, der navnlig er udbredt i Århus Stift. Er særlig karakteristisk for
senmiddelalderen, men har været i anvendelse
langt op i nyere tid. Tårnet er tilbygget kirkens øst- eller vestgavl og kendetegnet ved, at
tårnrummet står åbent, idet klokkestokværket
bæres af to parallelle murpiller, forbundet af et
rund- eller spidsbuet stik. I enkelte tilfælde
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kan tårnoverdelen hvile på to fripiller, hvorved
tårnunderdelen åbnes mod alle tre frisider.
styrtrum (fig. 46), betegnelse for det loftsrum,
der fremkommer, når bjælkelaget, uafhængigt
af tagværket, er placeret et godt stykke under
murens overkant.
†stætte, se †stette.
stødfuge, se fuge.
sugfjæl, bræt, fastgjort under tagskægget (på undersiderne af bjælkeenderne) til hindring af
træk (jf. fig. 18d og 28).
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 søjleunderstøttelse.
svelle, system af bevægelige døre, der regulerer

Fig. 45. Styltetårn.
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Fig. 46. Styrtrum.

lydstyrken i (en afdeling af ) et orgel. Svelledørene aktiveres via et fodtrin i spillebordet.
svelleværk, en orgelafdeling, der er udstyret med
svelle.
svikkel, tresidet flade over bueslag, hvor den vandrette side udgår fra buens issepunkt, den lodrette
fra buens fod, se fig. 24c og 37.7 (jf. hvælvsvikkel).
svumme, oversmøre mur med hvidtekalk eller mør
telvælling, jf. afkostning.
sygesæt, se berettelsessæt.
syld, syldsten, grundsten, fundament af rå kampesten under det egentlige murværk, jf. sokkel og
fig. 28.
søjle, søjleorden, se fig. 47.
søjlekapitæl, se kapitæl og fig. 47c1.
†sømme, se fuge.
sål, bund i niche eller blænding.
sålbænk, den udvendige, nederste flade i en vinduesåbning.
tag, overdækning af bygning, oftest navngivet efter 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. Formentlig opkaldt efter den franske arkitekt François
Mansart (1598-1666). Sadeltag: tagform med
fald til to sider. Valmtag: tag med fald til alle
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a. (trekantgavl med
skrågesimser)
b1. kronliste med
tandsnit
b2. frise med triglyf
b3. arkitrav
c1. kapitæl (med æggestav)
c2. attisk slyngbånd
c3. vulst

c4. skaft, glat (med to
skaftringe forneden)

c5. prydbælte, hvori
kartoucher om
diademhoved
c6. (attisk) base
c7. plint
c8. søjlepostament
med kassetteog beslagværk
d1. kronliste
d2. postamentfelt og
postamentfremspring med diamantbosser

†tagpotter, ældre betegnelse for tagsten.
tagsten, tagtegl, middelalderens ældste tagsten, tagpander, der er en efterligning af tagspån, er flade,
og nedadtil hhv. spidse, runde (‘bæverhaler’) eller
lige afskårne. Den senere middelalders almindeligste tagsten er ‘munke’ og ‘nonner’, af halvcirkelformet tværsnit. De brede nonner lagdes
med den hule side opad, de smallere munke,
der vendte hulsiden nedad, dækkede over sammenstødene mellem nonnerne. 1550-1600 begyndte man at bruge formede vingetegl.
tagværk (jf. fig. 2-3, 48-49). Tømmerstykkerne i
de enkelte spærfag nummereres på forskellig vis
med huljern eller økse (fig. 50). Se også langstol.
tandsnit, dekorativ række af fremspringende firkantede sten- eller træklodser, anbragt med
korte mellemrum (jf. fig. 18a og 47b1).
tap, tapning, tappet forbindelse. Se fornagle og fig. 48.
tempera, farve, revet i vand med æggeblomme og
-hvide, oprørt i eddike, gummi, honning, harpiks e.l. som bindemiddel. Tempera tørrer mat
og hurtigt op.
†terme, en i renæssancen almindelig betegnelse
for herme.
terningkapitæl, se kapitæl og fig. 25i.
tiara, pavens krone. Bæres, når paven optræder
som fyrste, mens mitra benyttes ved gejstlige
funktioner.
tilløbsarm, se tårnur, fig. 53.47; del af urets slagværksmekanisme.
tinde, simpelt udført fiale.
†tindeskure, anden betegnelse for krenelering.
†tinning, gavlkam, kamtak.
tinstempler, mester- og kvalitetsmærkning af tin,

d3. fodliste
Fig. 47. Søjleskema. a. Gavl. b. Gesims. c. Søjle. d. Postament.

sider (uden taggavle). Dækker det afvalmede tag
kun taggavlenes øvre del, kaldes disse partier
halvvalm.
tagpander, ældre betegnelse for tagsten, nu udelukkende anvendt om flade tagsten.

Fig. 48. Spær og hanebånd.Tv. samlet (bladet) med fornaglet blad i udsnit. Th. samlet (tappet) med fornaglet
tap i taphul.
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1) engelsk tin (to stempler: engel eller kronet
rose med byens våben); 2) krontin (byvåbenet,
hvorover et kløverblad); 3) †manggods, †mangut (mesterens mærke to gange). 1) og 2) har
desuden stempler med mesterens navn og årstal for hans optagelse i lavet (i modsætning til
sølvsmedenes årsstempler, der som regel angiver fremstillingsåret).
†tiste, den læderrem, hvori klokkens knebel er ophængt.
†tobin, tyndt silkestof.
topstykke, jf. altertavle.
toptinde eller toptak, lille murtinde.
toskansk kapitæl, se kapitæl og fig. 25e.
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 kridtgrund, frembragt ved under tryk at vrikke eller 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. 25f.
trappefrise, se skiftegang.
trekantkapitæl, se kapitæl og fig. 25g.
trekløverbue, se bue og fig. 13e.
trempelværk, afstivning af tagfoden i tagværk.Trempelværket udgøres af langsgående bjælker, hvori
spærskoenes indre ender er tappede, og hvis ender er tappede i bindbjælkerne (jf. tagværk og fig.
49b-c).Trempelværket kan yderligere være forstærket med skråstivere mellem de langsgående
bjælker og bindbjælkerne.
tremulant, indretning, der får orglets toner til at
tremulere (vibrere).
trepas, trekløverformet ramme eller gennembrydning.
tribunbue, se apsisbue, jf. i øvrigt triumfbue.
triforiegalleri, se triforium.
triforium, 1) en fortrinsvis af småsøjler tredelt
muråbning, i lighed med den todelte (biforium)
almindelig i middelalderligt byggeri; 2) triforiegalleri, en gallerietage med triforieåbninger; 3)
smal løbegang, udsparet i murlivet mellem skibets arkader og højkirkevinduer eller mellem

e
f

e

b
c
d
a

b

a

Fig. 49. Tagværk, skematisk fremstillet: a. Murlægte
(murrem). b. Bindbjælke (loftsbjælke). c. Spærsko. d.
Spærstiver. e. Spær. f. Hanebånd.

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.
Slidserne kan af og til være afløst af lister i renæssancen, da triglyffer var hyppigt anvendt på
bygninger og inventar, se søjle (fig. 47b2).
†trille, en slags tætvævet, groft lærred.
†trip, fløjlsagtigt stof.
triumfbue, 1) fritstående æresport, som i Romerriget rejstes for sejrende kejsere og feltherrer.

Fig. 50. Eksempler på nummerering af bjælkestykker
i tagværker.
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e
a
d
e
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c

c

Fig. 51. Længde- og tværsnit gennem tagværk med langstol: a. Konge. b. Hanebånd. c. Bindbjælke. d. Drager. e.
Skråbånd.

Buens form og idé bliver i renæssancen en væsentlig inspirationskilde for bygnings- og billedkunst; 2) korbue, buen mellem kor og skib.
triumfmur, muren mellem kor og skib.
triumfvæg, triumfmurens mod skibet vendende side.
trompe l’oeil, todimensional (oftest malet) fremstilling af genstande eller arkitektur, udført så
detaljeret og realistisk, at der skabes illusion af
en tredimensional virkelighed.
trækbånd, se krydsbånd og muranker.
tudorbue, bueform beslægtet med fladrundbue (kurvehanksbue, jf. fig. 13d), men med et knæk i
bueforløbets issepunkt.
tuf, porøs vulkansk stenart, kendelig på indhold af
pimpsten og aske. Tuf fra Rhinegnene ved Andernach er især anvendt som byggemateriale i
det sydvestlige Jylland (jf. frådsten).
tugtet, se afbanet.
tumba (latin: grav), et på gulvet, ofte fritstående,
sarkofaglignende gravmonument, som markerer en gulvbegravelse, hyppigt med afdødes
gravfigur(er) liggende ovenpå og dekorationer på siderne. I modsætning til en sarkofag er
tumbaen tom, ligesom et kenotaf, der dog normalt er placeret et andet sted end selve graven.
tungestemme, orgelstemme, hvis toner frembringes
af piber med svingende metaltunger. Eksempler: trompet og obo.
tutti, fast klangblanding i et orgel, omfatter (næsten) alle instrumentets stemmer.
tympanon, døroverligger af sten, som regel halvcirkelformet, ofte dekoreret.

tårnur (sejerværk), se fig. 53, som nederst viser et
værk i ældre udformning med spindelregulering og derover det samme værk ombygget til
pendulregulering, her også vist fra kortsiden.
udkragning, fremspring; en gesims er f.eks. udkraget eller udkragende i forhold til (mur)fladen
(jf. kragbånd).
udsparing, flade eller rum inden for en større helhed, der ikke gøres til genstand for samme bearbejdning (bemaling eller udskæring) som det
omgivende.
†udspække, udfylde huller og revner med mørtel
eller puds.
udsvejfet, tildannet i svungne, brede linjer.
uncialer, se skrift.
underbaldakin, se baldakin og fig. 37a.
valmtag, se tag.
vandnæse (fig. 54), profileret fremspring med skrånende overside og indskåret eller hulet under-

a

b

c

Fig. 52. Reguleringsmekanismer i tårnure. a. Hagegang. b. Grahamsgang. c. Stiftgang.
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Fig. 53. Tårnur. Før ombygning: 1. Smedejernsramme, samlet med kiler. 2. Pyntespir. 3. Ben. 4. Centralstiver med taplejer for både gang- og slagværk. 5.
Optræksvinde. 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.
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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.
Viseraksel. 22. Urskive. 23. Timeviser (stiv viser) med
kontravægt. 24. Slagværksvalsehjul. 25. Hammerløftestifter (-rulle). 25a. Blindfælg (til støtte for hammerløftestifterne). 26. Slagskive med indvendig tandkrans og
udvendige indsnit for bestemmelse af slagenes antal.
27. Hjerteskive på hjerteskiveaksel. 28. Udløsningsmekanisme for slagværk (kun vist fragmentarisk). 29.
Ifaldsarm. 30.Vindfangsaksel. 31.Vindfang (luftbremse)
med spærværk. Efter ombygning: 32. Optræksdrev
(for optræk 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. Pendulophæng. 41. Pendullinse. 42. Visertransmission. 43. Viserværk for skive med minut- og timeviser
(vist delvis i snit). 44. Vekselhjul. 45. Kontravægte. 46.
Lod, sædvanligvis 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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side, der tvinger regn til at dryppe af; i gotisk
snedkerarbejde et yndet ornament (jf. bryn samt
fig. 11g).
vange, 1) karmside i en muråbning regnet fra dennes 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 (fødselslinje).Vederlagsbånd = kragbånd, kragsten.Vederlagshøjde, vederlagslinje = buefodshøjde.
vendetrin, trin med trekantede trædeflader som i
en spindeltrappe, men vekselvis højre- og venstrevendte og brugt i et lige trappeløb. Når ven
detrin 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 slagværkets fart. Se tårnur, fig. 53.31.
vindjern, tværstænger af jern, anbragt i vinduer til
støtte for rudeglassets blysprosser (jf. fig. 28).
vindlade, ventilkasse i orgel. Vindladens ventiler
åbner og lukker for vindens (trykluftens) adgang til piberne, der enten er opstillet oven
på vindladen eller forbundet med denne via
kondukter (vindrør). I Danmark er sløjfevindladen den almindeligste vindladekonstruktion; i

perioden 1900-40 var keglevindladen og bælgventilvindladen foretrukne typer.
vingetegl, se tagsten.
†vognskud, planke af udsøgt, knastfrit egetræ.
volut, spiralrullet ornament, især karakteristisk led
i kapitæler af jonisk og komposit orden (jf. fig.
25b-d).
volutbøjle, volutknægt, konsol med volut på undersiden. Volutbøjlen er åben, volutknægten massiv
(jf. prædikestol og fig. 37.2).
vuggebom (jf. fig. 29j), ophængning, hvis omdrejningspunkt ligger lavere i forhold til tyngdepunktet end ved en slyngebom; indført for at
lette ringningen af klokken.
vulst, 1) i træ- og stenarbejde: rundstav (jf. fig.
47c3); 2) ved romanske og ofte ved tidliggotiske 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 lispund = 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. hovedværk, brystværk, overværk, svelleværk, positiv, rygpositiv og pedalværk). Det enkelte værk spilles fra
sit eget manualklaviatur (spilles med hænderne)
eller pedalklaviatur (spilles med fødderne), se
fig. 36.
æggestav, se stav og fig. 47c1.
æselrygbue, se kølbue.
øreflipvolut, ornament, karakteristisk for bruskbarokt snitværksarbejde (se stilarter og bruskværk);
træffes allerede før 1620.
ørelisen (jf. lisen), har til begge sider foroven en
lille, retkantet udvidelse; især karakteristisk for
dansk rokoko.

Fig. 54. Vandnæseprofil.

ådring, malet efterligning af årer i træ.
ås, åsbjælke, længdeafstivning i tagværk, som støtte
for spærene; en ås under tagrygningen kaldes rygås,
de øvrige sideåse (jf. rygningsbrædder).

