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Ved Afslutningen af de fire Bind om Københavns Amts Kirker følger efter den van
lige Redaktionsplan en kunsthistorisk Oversigt over Stoffet. I denne, der er udarbejdet 
af Elna Møller (Arkitektur og Kalkmalerier) og Erik Moltke (Inventar og Gravminder) 
under Medvirken af de øvrige til Amtet knyttede Medarbejdere, har Harald Langberg 
skrevet Afsnittet om de kongelige Sarkofager og Kister fra og med Frederik 4. Sagregi
stret er udarbejdet af Vibeke Arnholdt, mens Administrator ved Det danske Sprog- og 
Litteraturselskab, Dr. phil. Albert Fabritius, atter her har paataget sig Arbejdet med 
Personregistret.

Naar i Oversigten eller i Sagregistret en Stjerne * er tilføjet efter en Sidehenvisning, 
betyder det, at den omtalte Genstand eller Enkelthed er afbildet i Teksten.

To Medarbejdere har ikke kunnet give deres Bidrag til denne Oversigt. For »Dan
marks Kirker« er det et smerteligt Tab, at Nationalmuseets Direktør, Poul Nørlund, 
afgik ved Døden 26. Maj 1951 og Museumsinspektør Chr. Axel Jensen 19. Januar 1952. 
De var begge blandt Grundlæggerne af »Danmarks Kirker« og deltog ivrigt i Arbejdet 
til deres Død.



A R K I T E K T U R

Oversigt. Københavns Amt, der før 1800 kun omfattede Sokkelunds og 
Smørum Herreder samt en Del af Ølstykke Hrd. (Frederiksborg Amt), 

blev 1808 sluttet sammen med Gammel Roskilde Amt, der foruden Herrederne: 
Sømme, Volborg, Tune, Ramsø og den sydlige Del af Horns (Frederiksborg 
Amt) ogsaa omfattede Købstæderne Roskilde og Køge. Indtil 1577 var Smørum 
delt i to, som bar Navnene Smørum Hrd. og Lille Hrd., det sidste kun om
fattende Sognene Sengeløse, Høje-Taastrup, Torslunde og Ishøj; til Gengæld 
hørte Rødovre, Hvidovre og Herlev med til Smørum, mens Værløse laa til 
Sokkelunds, Søllerød til Lynge (Frederiksborg Amt) og Lellinge (Præstø Amt) 
til Ramsø Hrd. Bortset fra de her nævnte Ændringer svarer Herredsindde- 
lingen vistnok til den middelalderlige. Dette gælder vel almindeligvis ogsaa 
for Sogneinddelingerne, men i Københavns Amt har saavel Inddeling som 
Antal af Sogne forandret sig meget. Ændringerne falder i det store og hele 
inden for to Herreder, Sokkelunds og Sømme; det første Sted er Sogneantallet 
blevet mere end tredoblet og det sidste Sted nedskaaret til mindre end Halv
delen. For Sokkelunds Vedkommende skyldes denne Ændring, at Københavns 
By, der ligger midt i Herredet, men hverken gejstligt eller verdsligt hører med 
til dette, gennem det sidste halve Aarhundredes enorme Vækst har faaet ud
strakte Forstadsbebyggelser uden for den egentlige Bygrænse. I gejstlig Hen
seende har det medført, at der af de middelalderlige Sogne, som ligger Hoved
staden nærmest, er blevet udskilt ikke færre end 18 nye og opført lige saa 
mange Sognekirker samt tre Filialkirker1. En enkelt Sogneudskillelse i Smørum 
Hrd. og Opførelsen af tre Kirkebygninger1, hvoraf to er Filialkirker, maa 
ogsaa ses paa Baggrund af Hovedstadens Vækst.

Anderledes forholder det sig med Sømme Herred, hvortil Roskilde Købstad 
tidligere hørte. I 12.—13. Aarhundrede oplevede denne By en Storhedsperiode, 
og Kirkebyggeriet blomstrede. Foruden Teglstenskatedralen rejstes i Roskilde 
og nærmeste Omegn 11 Sognekirker2 og 5 Klostre, hvoraf et ved en ældre 
Sognekirke, Vor Frue Kirke; til S. Jørgensbjerg Kirke knyttedes en S. Jørgens-

1 Sogne- og Kirkenavne findes S. 2179 f.
2 S. Peder og S. Povl er regnet for een Kirke.
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gaard og til S. Laurentius et Helligaandshus. Hertil kom — maaske lidt senere
— et Duebrødre Hospital med Kirke samt tre Kapeller, af hvilke Bispegaar- 
dens i alt Fald skriver sig fra Tiden før 1285. — Af den gamle Stiftsbys talrige 
Gudshuse er kun faa tilbage, foruden Domkirken gælder det S. Jørgensbjerg 
og Vor Frue; S. Ib er fredet Mindesmærke, og S. Laurentii Taarn indgaar i 
Byens Raadhus. De øvrige Kirker, Klostre og Kapeller nedbrødes næsten alle 
endnu i 1500’rne, og de mange Sogne med Undtagelse af S. Jørgensbjerg blev 
sammenlagt til to under henholdsvis Domkirken og Graabrødre Klosterkirke, 
en Ordning, der dog kun bestod til 1574, hvorefter det nyoprettede Graabrødre- 
sogn ogsaa blev lagt ind under Domkirken. Om Vor Frue Kirke, der baade 
før og efter Klostrets Opførelse havde tjent som Sognekirke, blev det ved 
Kongebrev af 1539 bestemt, at den skulde fortsætte dermed, men kun for den 
Del af Vor Frue Sogn, som laa uden for Roskilde By; dog blev en Del Bønder, 
der tidligere havde ligget til Alle Helgens og S. Peders Kirker henvist til Vor 
Frue. Denne Ordning vedvarede indtil .1907, da den nye Vor Frue indviedes i 
Kamstrup, midt i Klosterkirkens Landsogn, og et Par Aar senere indlemmedes 
den gamle Vor Frue i Roskilde By.

Køge Købstad, der tidligere hørte til Ramsø Hrd., udgør nu ligesom Ros
kilde i gejstlig Henseende eet Sogn, men i Middelalderen havde Byen endnu 
et Sogn hørende til Gammel-Køge Kirke; baade denne Kirke, et Franciskaner
kloster og et S. Gertruds Kapel er forlængst nedrevet.

Amtet har for Tiden 93 Sogne, hvoraf de 19 er Nyudskillelser og derfor ladet 
ude af Betragtning i den følgende Oversigt. De to Købstadsogne, Roskilde og 
Køge, repræsenterer ialt 13 middelalderlige Sogne, der ligesom de to i Bag
sværd og Bistrup blev nedlagt kort efter Reformationen; endvidere er S. Jør
gensbjerg for faa Aar siden indlemmet under Roskilde Købstad. Brønshøj 
Kirke, der indtil 1901 hørte under Sokkelunds Hrd., er — som den eneste 
bevarede, middelalderlige Sognekirke inden for Københavns egentlige By- 
omraade — behandlet sammen med Amtets Kirker. — Fordelt paa ialt 89 
Kirkesogne fandtes i Middelalderen foruden det tilsvarende Antal egentlige 
Sognekirker, hvoraf 83 var romanske,. 6 Klostre og adskillige Kapeller samt 
Stiftskirken i Roskilde.

Af de godt 100 Kirkebygninger, som er beskrevet under Amtet, kendes 
adskillige blot ved Navn. Det gælder Roskildekirkerne: S. Budolfi, S. Nicolai, 
S. Mikkel, S. Morten og S. Peder og Povl, Klosterkirkerne med Undtagelse 
af Vor Frue og et Hellig Kors Kapel sammesteds. Uden for Roskilde drejer 
det sig om Kirkerne i Bistrup, Bagsværd og Gammel-Køge, samt Graabrødre- 
kirke og S. Gertruds Kapel i Køge, Margrethekapellet ved Højelse, et Kapel i 
Skovshoved, viet S. Anna, og tre paa Dragørfed, stiftet af henholdsvis Augu
stinerordenen, Roskilde Sortebrødre og Københavns Sortebrødre. — Mens



KUNSTHISTORISK OVERSIGT. ARKITEKTUR 2179

Dele af S. Ib og S. Laurentius som nævnt er bevaret, kendes de øvrige Roskilde- 
kirker fra Udgravninger: Alle Helgens, S. Hans, S. Olai, S. Dionys og Due
brødre Hospitals Kirke samt Bispegaardens Kapel og et Rundkapel (?) ved 
Rødeport. Af Teglstenskatedralens Forgængere kendes Svend Normands og 
Estrids Fraadstenskirker nogenlunde, mens den ældste Trefoldighedskirke af 
Træ er forblevet ukendt.

Amtets forsvundne Klostre fordelte sig med eet i Køge og seks i Roskilde. 
Køgeklostret og to af Roskildeklostrene tilhørte Franciskanerne, mens andre 
to var af Dominikanerordenen, og det sjette, der blev lagt til Yor Frue Kirke, 
stiftedes som Benediktinerkloster, men blev senere omdannet til et Cistercien- 
serkloster; det syvende og formentlig ældste laa paa Nordsiden af Svend Nor
mands Katedral, og heri boede Kirkens Kanniker.

Paa den Plads, hvor de Roskilde Dominikanermunke havde deres Kloster, 
opførtes kort efter Reformationen en Hovedgaard, kaldet Sortebrødregaard, 
og heri stiftedes 1699 et adeligt Jomfrukloster, hvis Kapel 1701 indrettedes i 
Sydfløjen. Kapellet, der gennem mere end 100 Aar havde sit selvstændige 
Sogn, er Anneks til Himmelev i Sømme Herred og stadig offentligt tilgængeligt 
under Gudstjenester. Af Herregaardskapeller findes kun to, Ledreborg og Sølle- 
rødgaard. Ledreborg opførtes og indrettedes 1747 som en vestlig Forlængelse 
til den ældre Hovedbygning. Indtil 1899 var Kapellet Sognekirke sammen med 
Allerslev, og 1910 indviedes det til katolsk Gudstjeneste for Herregaardens 
Beboere. Kapellet paa Søllerødgaard er indrettet i Begyndelsen af dette Aar- 
hundrede, men der har været et ældre, i Haven fritliggende Kapel; dette op
førtes 1745, men blev allerede nedrevet 1764.

Af de middelalderlige Sognekirker er kun fem rent gotiske: Køge S. Nicolai, 
Herlev, Kirke-Skensved, Borup og Kirke-Syv. Under Køge S. Nicolai og Kirke- 
Syv ligger der Rester af romanske Kirkebygninger, og det er muligt, at sligt 
ogsaa er Tilfældet i Borup. — Tre andre Kirker, som alle har middelalderlige 
Forgængere, er efter Reformationen totalt ombyggede, saaledes at der faktisk 
er tale om Nybygninger, nemlig Store Magleby (sandsynligvis 1611), Rødovre 
(1664) og Vindinge (1875). Mens den ældre Vindinge Kirke, en romansk Kridt- 
kvaderbygning, er veloplyst, ved man saa godt som intet om de tidligere Kirker 
i Store Magleby og Rødovre, men det er muligt, at den sidste har været en 
gotisk Bygning.

Blandt Amtets mange Landsbykirker er der som allerede nævnt adskillige 
Nystifteiser fra Tiden efter 1850; Vor Frue i Kamstrup, indviet 1907, ligger i 
Roskilde Vor Frues gamle Landsogn, men alle de følgende Kirker er opført i 
nyudskilte Sogne eller som Anneks til ældre Kirker:

Sokkelunds Hrd. 1. Bagsværd Kirke (oprindelig Menighedshus), indviet 1923, om
bygget af Arkitekt Carl Schiøtz. Sognet udskilt af Gladsakse 1950. — 2. Christians-
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Fig. 1. Skema over de middelalderlige Kirkers forskellige Bygningsafsnit; Roskilde Domkirke og Vor Frue samt Køge S. Nicolai er ikke med. X angiver et hvælvet 
Rum (og Antallet af Hvælvingsfag), □ et uhvælvet Rum og O en Rundbygning; NB henviser til særlige Bemærkninger i sidste Kolonne.
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kirken i Lyngby, indviet 1941, Arkitekterne Jacob E. Bang og Erik Jensen. Sognet ud
skilt af Lyngby 1941. — 3. Dragør Kirke, Anneks til Magleby (sml. 1. Bind S. 306).
— 4. D„yssegaardskirken, indviet 1933, Arkitekt Georg Palludan. Sognet udskilt af 
Gentofte og Yangede 1938. — 5. Hellerup Kirke, indviet 1900, Arkitekt Thorvald Jør
gensen. Sognet udskilt af Gentofte 1901. — 6. Helleruplund Kirke (midlertidig Bygning), 
indviet 1949, Arkitekt Y. Hvalsøe. Sognet udskilt af Hellerup, Gentofte og Dyssegaard 
1949. — 7. Holte Kirke, Anneks til Søllerød (sml. 1. Bind S. 430), indviet 1944, Arkitekt 
Frederik Kiørboe. — 8; Islev Kirke, indviet 1950, Arkitekt Oskar Hansen. Udskilt af 
Rødovre 1950. — 9. Jægersborg Kirke, indviet 1941, Arkitekt P. Stafîeldt Matthiesen. 
Sognet udskilt af Gentofte 1941. — 10. Kastrup Kirke, indviet 1884, Arkitekt Ph. Smidt. 
Sognet udskilt af Taarnby 1918. — 11. Lundtofte Kirke, indviet 1921, Arkitekt H. Løn- 
borg-Jensen. Sognet udskilt af Lyngby 1932. — 12. Messiaskirken, Maglegaards Sogn, ind
viet 1926, Arkitekt Carl Schiøtz. Sognet udskilt af Hellerup 1917. — 13. Nærum Kirke, 
Anneks til Yedbæk, indviet 1932, Arkitekt Fr. Christensen. — 14. Ordrup Kirke, ind
viet 1876, Arkitekt Hans I. Holm. Sognet udskilt af Gentofte 1901. — 15. Skovshoved 
Kirke, indviet 1915, Arkitekt Alfred Brandt. Sognet udskilt af Ordrup 1915. —16. Strand- 
markskirken, indviet 1949, Arkitekt Thomas Havning. Sognet udskilt af Hvidovre 1948.
— 17. Søborg Kirke, indviet 1914, Arkitekt Alfred Jørgensen. Søborggaards Sogn ud
skilt af Gladsakse 1921. — 18. Taarbæk Kirke, indviet 1864, Arkitekt C. E. Wessel. 
Sognet udskilt af Lyngby 1906. — 19. Vangede Kirke, indviet 1926, Arkitekt Georg 
Palludan. Sognet udskilt af Gentofte 1931. — 20. Vedbæk Kirke, indviet 1871, Arkitekt 
F. V. Tvede. Sognet udskilt af Søllerød 1923. — 21. Virum Kirke, indviet 1940, Arki
tekt Niels Skrivers. Sognet udskilt af Lyngby 1941.

Sømme Hrd. 22. Vor Frue i Kamstrup, indviet 1907, Arkitekt Hans I. Holm. Sognet 
er identisk med Roskilde Vor Frues Landsogn (sml. 1. Bind S. 63).

Smørum Hrd. 23. Ansgarkirken i Hedehusene, Anneks til Høje-Taastrup (sml. 1. Bind 
S. 539), indviet 1921, Arkitekt Frederik Appel. — 24. Hareskov Kirke, Anneks til Vær
løse (sml. 1. Bind S. 632), indviet 1929, Arkitekt Knud Barfoed. — 25. Taastrup Ny
kirke, indviet 1908, Arkitekterne F. Koch og H. Jacobsen. Sognet udskilt af Høje- 
Taastrup 1918. — Kirken i Vridsløse Straffeanstalt, opført 1856—59, Arkitekt F. Friis.

I Amtet findes endvidere flere katolske Kirker og Kapeller, hvoraf de største er:
1. Andreaskirken i Ordrup, indviet 1872, Arkitekt L. Knudsen. Sognet oprettet 1913. —
2. S. Hans Kapel i Køge, indviet 1909; indrettet i en ældre Bygning. — 3. S. Laurentii 
Kirke i Roskilde, indviet 1914, Arkitekt Jac. v. Gils. — 4. Allerslev Klosters Kapel, 
indviet 1921. Indrettet i ældre Bondegaard. — 5. S. Paulskirken i Taastrup, indviet 
1933, efter Tegninger af Arkitekt Martin Nyrop. — 6. S. Theresekirken paa Bernstorffs- 
vej, indviet 1942, Arkitekt Alf. Cock-Clausen. Sognet oprettet 1942. — 7. S. Knuds 
Kapel i Lyngby, indviet 1950, midlertidig Bygning.

materialer. Her som i Sorø Amt har vi en indirekte Oplysning om en af 
de Trækirker, der mange Steder maa være gaaet forud for Stenkirkerne. Den 
vigtige Meddelelse findes i den omkring 1140 forfattede Roskildekrønike. 
Værkets anonyme Forfatter beretter blandt andet om Drabet af Ulf Jarl (1026) 
i Kirken i Roskilde, om den hæderfulde Begravelse, som hans Hustru Estrid, 
Knud den Stores Søster, gav ham, og at hun »i Stedet for Trækirken« opførte 
en Kirke af Sten. Denne Trækirke, viet den hellige Trefoldighed og bygget af 
Harald Blaatand († 985) eller muligvis af hans Søn Svend († 1014) ved Kongs- 
gaarden, maatte da relativt faa Aar efter sin Opførelse og efter 1026 vige Plad
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sen for Estrids Stenkirke. Selv om der næppe kan rokkes ved Efterretningens 
Paalidelighed, og der er arkæologiske Indicier for Stenkirkens Tilstedeværelse, 
er dermed ingenlunde sagt, at Trækirkernes Rolle allerede var udspillet tid
ligt i 1000-Tallet. Fra Bjernede i Sorø Amt ved vi, at Ebbe Skjalmsøn († 1151), 
en af Landets mægtigste Mænd, omkring 100 Aar senere byggede sin egen 
Gaardkirke af Træ. Dette viser med al ønskelig Tydelighed, at Stenbyggeriet 
ikke var i Stand til at løbe den gamle, højtudviklede Træbygningskunst over 
Ende paa faa Aar, — hvad man ej heller kunde vente. Naar den nye Teknik 
saa tidligt har vundet Indpas i Roskilde, skyldes det vel i første Række den 
fyrstelige Bygherre; men maaske ogsaa den Omstændighed, at Roskilde, 
Sjællands største By, var ved at udvikle sig til Landets vigtigste Kirkeby. — 
Trækirken har sikkert ligesom Estrids og Svend Normands Stenkirker staaet 
paa samme Plads som Teglstenskirken, og i saa Fald kan man paa Grund af 
de talrige Begravelser og Storcks store Udgravning næppe gøre sig Haab om 
nogensinde at finde dens Spor.

I Snoldelev Kirke (S. 1020) Syd for Roskilde findes derimod en enkelt Not
planke, der rimeligvis stammer fra en Stavkirke; den er genanvendt over den 
romanske Kirkes Norddør, bevaret i fuld Længde, men noget behugget i den 
ene Side; efter dens Udformning at dømme, maa den høre til en Stavbygning 
af fremskreden Teknik.

De kraftige Rundstave paa S. Jørgensbjerg Kirkes Mure (S. 101) er Mindelser 
om Træarkitekturen, og det er muligt, at slige Træk har været at finde i to andre 
sjællandske 1000-Tals Kirker, Fraadstenskatedralen i Roskilde (S. 1299) og 
Mariakirken i Ringsted (DK. Sorø S. 112).

Kortet (Fig. 2, S. 2185) viser de forskellige Byggematerialers Fordeling inden 
for Amtet. Sammenligner man dette Kort med tilsvarende for de fire øvrige 
sjællandske Amter, hvoraf dog kun de to sydligste, Præstø og Sorø er publiceret 
(DK. Præstø S. 1039 og DK. Sorø S. 1195), lægger man straks Mærke til, at 
Københavns Amt er usædvanlig fattig paa middelalderlige Teglstenskirker. 
Bortset fra de faa gotiske Kirker af Munkesten eller Munkesten bæltemuret 
med Kridt findes der nu kun to rene Teglstenskirker, Hovedmonumentet 
Roskilde Domkirke, som i det store og hele hører Overgangstiden til, og den 
lille, senromanske Gevninge (S. 873), lidt Vest for Roskilde; af Tegl var ogsaa 
Køge S. Nicolai forsvundne Forgænger (S. 168) fra Tiden o. 1250—1300. — 
Desuden er Tegl anvendt sammen med Kamp eller Kridt i Kornerup (S. 675), 
Ledøje (S. 567) og Kagstrup (S. 1063). Stort set maa man da sikkert regne med, 
at Amtet var udbygget med Kirker, endnu før Kendskabet til Teglstenen var 
blevet almindelig udbredt gennem de store Byggeforetagender i Sorø, Ringsted 
og Roskilde, men det maa dog tilføjes, at flere af Naturstenskirkerne, vel især 
i Stenbruddenes Nærhed, godt kan være rejst samtidig med eller efter, at
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Teglstensbyggeriet var i god Gænge rundt om paa Sjælland; en Kridtstens- 
kirke som Brønshøj har saaledes stilistiske Laan fra Teglstensarkitekturen 
(S. 334). I Modsætning til Frederiksborg, Holbæk og Sorø Amter har Kampe
stenen blot fundet Anvendelse som Byggemateriale ved cirka en Trediedel af 
Amtets Kirker, i Hovedsagen fordelt paa to Grupper, een i Nordøst mod Frede
riksborg Amt og een i Sydvest, i Hjørnet mellem Holbæk, Sorø og Præstø 
Amter. Den første Gruppe slutter sig nøje til Materialet i det tilstødende Amt, 
mens den sidste sammen med to Kirker i Præstø og et Par i Sorø Amt samler 
sig omkring de skovrige Egne ved Valsølille og Borup.

Grunden til denne forholdsvis ringe Udbredelse af Kampestenskirkerne her 
(ligesom i Præstø Amts store østre Del) lader sig let forklare ved de rigelige og 
lettilgængelige Forekomster af mere bekvemt Byggemateriale, dels Fraadstens- 
lejerne i Isefjordsegnene og ved Roskilde1, dels Kridtstenen paa Stevns. Af 
Fraadsten opførtes Landets ældst daterede Kirke, og af samme Materiale var 
dens treskibede Afløser og Roskilde Vor Frue, begge bygget af Roskildebispen 
Svend Normand, der døde 1088. Det udmærkede Byggeemne blev endvidere 
benyttet paa Landet Nord og Nordvest for Roskilde til en lang Række Kirker
— hvoraf adskillige, f. Eks. S. Jørgensbjerg, er af høj Ælde — fordelt over et 
lille Omraade i Amtets nordvestre Del nær Lejerne ved Roskilde- og Isef jordens 
Sydspidser. Men Amtets Fraadstenskirker udgør kun en Del af den Gruppe, 
som kaldes Roskildeegnens Fraadstenskirker. Her er Centret for det sjælland
ske Fraadstensomraade, der ogsaa dækker Halvøen mellem de to Fjorde (Horns 
Herred) og et Bælte, som strækker sig fra Isef jordens Sydspids gennem Holbæk 
og Sorø Amter til Sjællands Midte, hvor vi i Ringsted S. Maria finder den syd- 
ligst beliggende Fraadstenskirke. Amtets Fraadstenskirker kan ikke behandles 
uden Hensyn til Kirkerne i de andre Amter. Syd og Sydvest for Roskilde findes 
Fraadstenen ingensinde anvendt alene, og hvor den forekommer, er det næsten 
altid i Forbindelse med Kridtsten. Fra det store Kridtstensomraade paa Stevns 
i Præstø Amt strækker der sig Arme nordover, dels ind i Landet mod Roskilde, 
dels langs Kysten forbi København til Gentofte og Søllerød, der er de nordligst 
beliggende sjællandske Kirker, hvis Mure overvejende er opført af Kridt. I 
Vinklen mellem disse to Strøg findes nogle Kirker, hvor Fraadsten og Kridt er 
benyttet sammen, i Reglen mellem hinanden, en enkelt Gang med Fraadsten 
forneden og Kridtsten foroven i Murene (Kildebrønde Skib S. 978). Begge disse 
bløde og lethandelige Stenarter træffes desuden sammen eller hver for sig som 
Hjørnekvadre, Vindues- og Dørstik ved den overvejende Del af Kampestens-

1 Vintre Møller ved Isefjorden og Maglekilde i Roskilde er de to største af de kendte 
Fraadstensforekomster. Se iøvrigt Carl Elberling: Undersøgelser over nogle danske 
Kalktufdannelser (1870) og V. Milthers: Kalk og Mergel paa Sjælland, i Danmarks 
geologiske Undersøgelse III R., Nr. 23.
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Fig. 2. Kort over Københavns Amts Kirkebygninger.

S I G N A T U R F O R K L A R I N G

• Granit, raa, kløvet eller groft kvaderhugget. i Fraadsten og Grønsandskalk.

<§> Granit, blandet med andre Materialer. □ Mursten fra Middelalderen.

ffl Fraadsten. D Raa Granit og Mursten.

□ Kridtsten. m Kridtsten og Mursten.

m Fraadsten og Kridtsten. X Nedlagte Kirker (Ruiner).

δ Grønsandskalk. Kirker opført efter Reformationen.

----------- --------Kirker ombygget med Natursten i gotisk Tid.

........................Kirker ombygget med Mursten i gotisk Tid.

............... ........Kirker ombygget efter Reformationen.

Blokskrift Kirker opført i romansk Tid.

Kursiv- Kirker opført i gotisk Tid.

¿/lun¿ökrift Kirker opført efter Reformationen.

H E R R E D E R

 I  Sokkelunds
I I  Smørum
II I  Sømme
I V  Volborg
 V  Tune
V I .............. Ramsø
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kirkerne. Paa lignende Maade forekommer ogsaa Faksekalk1, der i Præstø og 
Sorø Amter er velkendt som selvstændigt Byggeemne, mens skaansk Sandsten, 
der i Frederiksborg Amt er benyttet selvstændigt til et Par Kirker, blot er 
konstateret sporadisk i to Kirker, Gladsakse (S. 358) og Smørum (S. 591). Helt 
enestaaende er vistnok Forekomsten af Grønsandskalk, en indenlandsk Sten
art, som kun træder frem i Dagen ved Gedserodde og Køgeaa ved Lellinge. 
Ejby Kirke (S. 1206) nær sidstnævnte Brud er helt af dette Materiale, endog 
dens to (af Amtets ialt tre) reliefprydede Tympana er forarbejdet af Kalkste
nen. I Allerslev (S. 802) Sydvest for Roskilde er Grønsandskalk blandet med 
Fraadsten, og i Solrød (S. 1082) træffes enkelte Kvadre af samme Materiale.

Ved en halv Snes Kampestenskirker træffes desuden af og til mere eller 
mindre veltildannede Granitkvadre mellem Hjørnestenene. Faa er de Tilfælde, 
hvor Sjællænderne i videre Udstrækning har givet sig i Kast med at forarbejde 
Kvadre af Kampesten, ja, det er vel endda et Spørgsmaal, om man tør hefte 
Betegnelsen Kvader paa de raat firhugne og let banede Sten i Ballerup (S. 604), 
Værløse (S. 633, her dog hyppigt som Flager, lagt i jævne Skifter), Særløse 
(S. 843) og Kimmerslev (S. 1196). Alligevel finder vi her ligesom i Sorø (DK. Sorø 
S. 1197) Antydning af, at en sjællandsk Granitkvaderteknik var under Udvikling 
omkring 1100’rnes Midte, og at denne blev standset i sin Udvikling af Tegl
stenens Sejrsgang. Indflydelsen maa være kommet fra Lund og Viborg, og det 
kan ikke undre, at det blev Roskildebispen — maaske Absalon — der tog 
Teknikken i Brug, da han planlagde en Udvidelse eller Ombygning af Svend 
Normands Kirke, thi paa anden Maade kan de mange Granitkvadre og andet 
Granitmateriale, der er genanvendt i Teglstenskirken, næppe forklares (S. 1306). 
Men allerede i 1160’erne var Biskop Absalon sammen med Kong Valdemar i 
Sorø og Ringsted i Gang med Teglstensbyggeriet, og det blev da ogsaa dette 
Materiale, der blev anvendt ved Nybygningen af Stiftets Hovedkirke.

grundplan. De sparsomme Rester, der er levnet af Kirken, som Estrid rej
ste i Roskilde, synes at vise, at den har været enskibet. Baade dens Afløser, 
Svend Normands Katedral, og den stærkt afkortede Vor Frue Kirke sammesteds, 
er bedre kendte. Begge var treskibede Basilikaer med firkantede Piller, men 
med vidt forskellig Udformning af de østre og vestre Partier; man har i Stifts- 
staden været velorienteret med Hensyn til forskellige europæiske Kirketyper.

De to Kirkers Planer er blevet fastslaaet ved Udgravninger (Vor Frue 1933 
—34, 1951, Domkirken 1891—92 og 1951); Vor Frue kan rekonstrueres fuld
stændigt og Katedralen i meget store Træk. De nyeste Rekonstruktioner af
viger i høj Grad fra tidligere og aabner helt nye Perspektiver for Forstaaelsen 
af Danmarks ældste Kirkebyggeri.

1 Kirke-Værløses Kor og Apsis har endvidere et Par Bælter af Faksekalk.
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Roskilde Teglstenskatedral (o. 1275) og dens Østparti med 
Korsarme, rekonstrueret efter Fundamenter og andre Spor.

S. Laurentius

S. Ib

S. Jørgensbjerg
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Fig. 3. Københavns Amt. Romanske Kirkeplaner, 1:1000, med tilsatte Forholdsmaal og
Maal i Romerfod.
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Hersted-Øster

Hersted-Vester

Vallensbæk

Torslunde

Ishøj

Høje-Taastrup

Sengeløse

Ledøje

Smørum

Ballerup

Maaløv

Kirke-Værløse

[

C

Himmelev

Herslev

Kornerup

Svogerslev

Hvedstrup

Fløng

Aagerup

Kirkerup

Jyllinge

Gundsømagle

Osted

Allerslev

Kirke-Hvalsø

[

C

□
[□

Fig. 4. Københavns Amt. Romanske Kirkeplaner, 1:1000, med tilsatte Forholdsmaal og
Maal i Romerfod.
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Kirke-Saaby

Gevninge
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Sonnerup

Kirke-Hyllinge

Lyngby

Gershøj

Greve

Kildebrønde

Reerslev

Snoldelev

Tune
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Kagstrup

Havdrup

Jersie

Rorup

Gadstrup

Kirke-Syv

Ørsted

Daastrup

Kimmerslev

Ejby

Nørre-Dalby

Høj else

Ølsemagle
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π  •

[
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□
Fig. 5. Københavns Amt. Romanske Kirkeplaner, 1:1000, med tilsatte Forholdsmaal og

Maal i Romerfod.
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Mellem Katedralens treskibede Langhus og Koret, som sandsynligvis har 
haft Apsis, maa der have været et enskibet Tværskib med Apsider paa Øst
muren. I Vest har Kirken haft et imponerende Taarnanlæg. For Enden af hvert 
Sideskib har der staaet et slankt Taarn, og over det fremspringende Midtparti, 
der markerede Hovedskibet, hvortil der maa have været Adgang gennem en dyb, 
maaske tøndehvælvet Vestportal som i Venge Klosterkirke, kan der have været 
et lavere Taarn (sml. S. 1285 og Fig. 13). Under dette har der antagelig været 
anbragt et Pulpitur til Brug for Kongen, som havde sin Gaard umiddelbart 
Vest for Kirken. — Hele denne Udformning af Kirkens Vestparti røber Paa- 
virkning fra Tyskland, hvor baade Løsningen med to og tre Taarne var i Brug 
endnu i 1000-Tallets Slutning.

Et Begreb om Vestpartiets Opbygning faar man bedst ved at studere en 
Gruppe af Landsbykirker i Roskildes Omegn, Tvillingtaarnskirkerne, der røber 
direkte Paavirkning fra den forsvundne Katedral1. Det bedste Eksempel er 
den velbevarede Kirke i Tveje-Merløse (Holbæk Amt), hvis smaa, nydelige 
Taarne og tredelte Vestgalleri utvivlsomt er en Miniatureudgave af Domkir
kens Vestparti. Tredelingen, der her var en naturlig Følge af Kirkens tre Skibe, 
er ved Tveje-Merløse bibeholdt inden for den enskibede Landsbykirkes Ram
mer, et Forhold, som mere end noget andet understreger Afhængigheden af 
Stiftskirken (sml. S. 2195). Muligvis har man endog Lov til at betragte Merløse- 
taarnenes smaa Stenhætter som en Kopi af Domkirkespirenes større og rigere 
Afslutninger, saa meget mere som kun Bispestolen kan formodes at have haft 
de fornødne kulturelle Forbindelser med de fjerntliggende Egne, vel nærmest 
Normandiet, hvor man skal søge Merløsespirenes Forudsætninger. Men dette 
Eksempel er kun eet af mange. Fraadstenskatedralen maa paa talrige Omraader 
have været Inspirationskilden, hvoraf Roskildeegnens Landsbykirker øste.2 
Thi inden for denne Gruppe af Kirker, der nu sønderdeles af de nymodens 
Amtsgrænser, forekommer ogsaa adskillige dekorative Enkeltheder, som ude 
fra Europa maa være formidlet til Landsbykirkerne via Stiftsbyen Roskilde, 
hvor de nye Former og Metoder først er blevet gennemprøvet og bearbejdet 
i Domkirken og de øvrige tidlige Kirker.

Blandt de romanske Sognekirker er der, hvad Grundplanen angaar, to, som 
straks skiller sig ud fra de øvrige: Roskildekirken Alle Helgen3 og Ledøje, den 
sidste bygget som Gaardkirke for et middelalderligt Herresæde, der har ligget 
Vest for Kirken. Begge er de Centralbygninger, den første med rundt, den

1 C. G. Schultz: Bidrag til de danske Tvillingtaarnes Udviklingshistorie, AarbKbh. 
1935. S. 105 ff.

2 Francis Beckett: Danmarks Kunst I, S. 46 fî.
3 Kirkens Historie er omtait paa sin Piads S. 121 i 1. Bind, men da Udgravningen 

først fandt Sted 1944, findes Bygningsbeskrivelsen under Tillæg og Rettelser S. 2160 f.
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anden og yngre med kvadratisk Skib, og derudover har de hver for sig Karak
teristika, som gør dem til Enere inden for vor Kirkearkitektur. Til Alle Helgens 
Rundskib slutter der sig et Rundkor, et Træk, som knytter Kirken sammen 
med en tidligmiddelalderlig Rundkirketype, der træffes over store Dele af 
Europa, men som især har vundet Udbredelse i Bøhmen og Mæhren; herfra 
er den over Østrig naaet ind paa højtysk Omraade ved Nürnberg og gennem 
Weichselomraadet i Polen tæt op mod Østersøen. Gennem de Forbindelser, 
som Danskerne i den ældre Middelalder havde med de vestslaviske Folk, er 
det da muligt, at ikke blot Alle Helgens, men ogsaa et Par af de andre danske 
Rundkirker kan være blevet inspireret af polske Rundkirker. Alle Helgen kan 
dog ikke være en ren Kopi, thi den har ikke blot ved sin retliniede Triumfmur, 
men ogsaa ved sin Overdækning med Tøndehvælv støttet af en Midtpille skilt 
sig fra de vestslaviske Rundkirker. Denne Overdækning af en Rundkirke er 
velkendt paa skandinavisk Omraade, men Alle Helgen, der sandsynligvis er 
fra o. 1125, maa indtil videre bære Prisen som den ældste af Typen og kan være 
den Kirke, hvorfra de øvrige er blevet inspireret. Hvad angaar den senroman
ske Ledøje, saa udmærker den sig ved at være i to Etager, med een Kirke i 
hver. Disse to Kirkerum staar ganske vist i Forbindelse ved en Midtskakt, 
men hver af dem er udformet med Skib, Kor og Alter som en normal Kirke. 
Typen staar tilsyneladende isoleret paa dansk Omraade, men kendes i Mellem
europa og især inden for det middelalderlige tyske Kejserriges Omraade, hvor 
der træffes adskillige Dobbeltkapeller, ogsaa en Del, som svarer til og er ældre 
end Ledøje (sml. S. 569). Et direkte Forbillede for den danske Kirke kendes 
dog ikke her, og det er muligt, at et saadant snarere skal søges ved Rhinens 
nedre Løb, i det nuværende Belgien, hvorfra de Kapitæler og Baser, der er 
benyttet til Underkirkens fire slanke Søjler, maa være importeret.

Af Landsbykirkerne har Hovedparten vel oprindelig været af den almindelige 
»danske« Plantype med rektangulært, udelt Skib og et smallere Kor, hvis lige 
Østvæg kan være brudt af en indvendig Alterniche eller forsynet med en halv
cirkulær Apsis-Udbygning. Imidlertid har blot 16 af Kirkerne det romanske 
Anlæg uændret; over for de øvrige er der i udstrakt Grad øvet Vold mod den 
første Plan ved Ombygninger, Udvidelser og Tilbygninger, hvoraf de fleste er 
af gotisk Oprindelse. Ganske vist kan disse Byggearbejder i visse Tilfælde lette 
Studiet, fordi der bag Tilbygninger eller over Hvælvinger kan findes Prøver 
paa oprindeligt Murværk, Vinduer eller andre Enkeltheder, der i modsat Fald 
kunde være skjult af Puds eller ødelagt. Som oftest tilslører Øst- og Vestfor
længelser dog Kirkernes første Udformning, saaledes at et virkeligt Kendskab 
til denne kun kan skaffes gennem Udhugninger og Gravninger. Saadanne Ar
bejder ligger i Reglen uden for dette Værks Muligheder, men takket være de 
Undersøgelser, som kan ske i Forbindelse med Restaureringsarbejderne rundt
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ROMANSKE LANDSBYKIRKER: HOVEDMAAL I CENTIMETER1

Bredderne paa Kor og Skib er taget henholdsvis i Korgavlen og i Triumfgavlen; om Længderne 
er maalt i Nord eller Syd fremgaar af Bogstavet (N eller S) foran Maalet.

A p s i s K o r S k i b

Rom.
TaarnBredde Længde X Bredde Længde X Bredde

udvendig udvendig indvendig udvendig indvendig

Roskilde By 
S. Laurentius................. 490 S 494 X 659 S 386 X 458 ? X 903 ? X 675
S. Jørgensbjerg............. ÷ N 580 X 766 N 448 X 532 N1602X 918 N1386X680

Sokkelunds Herred

Taarnby .......................... sandsynl. _ — _ _______ N 2198X 1028 N1975X822
λ Oprindel. 
1 Længde 
( medregn.

Brønshøj.......................... S 672 X 734 S 586 x 586 S1825X1064 S1620X864
J i Skibet

Gladsakse ...................... ? — — — — S1330X 910 ? X 716
Søllerød........................... ? — — — — S1505X 790 S 1322X584

Smørum Herred
Brøndby-Vester . . . . N  5 5 4  X  6 3 5N  4 6 7  X  4 6 4 N1100X 816 ? X 636
Brøndby-Øster............... ÷ N 596 X 588 ? X 400 N1054X 812 N 868X633
Hersted-Øster . . . . . . ? —  — —  — S1120X 774 S 904X563
Hersted-Vester............... Niche S 552 X 632 S 432 X 440 S1430X 900 S 1195X660 tilbygget
Vallensbæk..................... ÷ N 527 X 532 N 454 X 396 S1316X 696 S 1118X506 ?
Torslunde........................ ? — — — — N1133X 825 N 982X664
Ishøj ................................ ÷ N 607 X 586 N 512 X 424 N1140X 794 N 980X628
Høje-Taastrup................ ? — — — — N1378X 880 N1126X668 ?
Sengeløse........................ ? — — — — ? X 866 N1282X650
Ledøje.............................. ÷ N 537 X 614 N 426 X 416 N1080X1087 N 862χ850
Smørum........................... ? — — — — ? X 892 S1284X695
Ballerup ......................... sandsynl. ? X 658 S 422 X 452 S1418X 832 S 1220X642
Maaløv............................. Niche N 575 X 566 N 468 X 388 ? X 766 N 887X566
Værløse ........................... 528 N 548 X 688 N 438 X 468 N1526X 890 N1296X658

Sømme Herred
Himmelev........................ ? — — — — N1098X 708 N 900X523 tilbygget
Herslev............................ Niche S 568 X 635 S 482 X 465 S1202X 791 S 1029X606
Kornerup ....................... ÷ N420.X 510 N 368 X 386 N1012X 698 N 826X505
Svogerslev....................... ? — — — — N1105X 793 N 880X586
Aagerup........................... ? — — — — ? X 818 N 1036X602
Kirkerup......................... paavist N 490 X 542 N 420 X 353 ? X 682 NU23X513 tilbygget
Jyllinge............................ 412 S 437 X 564 S 327 X 312 S1148X 818 S 892X556
Gundsømagle................. paavist N 512 X 689 N 428 X 544 N1345X 845 N1178X696

Volborg Herred
Osted................................ N 544 X 558 N 449 X 394 S1360X 807 S1133X611
Allerslev.......................... S 522 X 598 S 417 X 382 ? X 842 N1076X589
Kirke-Hvalsø.................. — — — — ? X 818 N1015X632
Kirke-Saaby.................... sandsynl. — — — — N1490X 831 N 1405x607 oprindelig
Gevninge......................... N 559 X 548 N 464 X 417 ? X 844 N 992X684
Rye.................................... 490 S 415 X 590 S 322 X 422 ? X ? ? X ?
Kirke-Hyllinge............... 515 S 504 X 700 S 414 X 507 S1868X 943 S 1662X750 paavist
Lyngby ............................ ÷ N 816 X 765 N 720 X 562 N1879X 960 NI 638X740
Gershøj ... ...................... ÷ N 478 X 620 N 396 X 458 N1113X 754 N 910X577

1 Paa Grund af Bevaringstilstanden kan Maalene kun gives for en Del af Kirkerne.
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A p s i s K o r S k i b

Bredde Længde X Bredde Længde X Bredde
Rom.

Taarn

udvendig udvendig indvendig udvendig indvendig

Tune Herred
Greve ..............................
Kildebrønde ..................
Reerslev .........................
Snoldelev........................
Tune ................................
Kagstrup.........................
Havdrup..........................
Solrød..............................
Jersie...............................

557
?
?
?

Niche
Niche

?
?

S 530 X 638 

? ? 

N 518 X 554 
N 538 X 542 
N 466 X 544

S 493 X 425

N 422 X 452

N 408 X 369 
N 345 X 338 
N 376 X 372

S1221X804 
S 1370X855 

? X ? 
N1386X842 

? X 803 
N 992X752 
N 994X683 

? X 716 
N1108X 727

S1018X584 
S 1150X668 
N 922X618 
N1166X626 
N 953X604 
N 784X573 
N 817X506 
N 906X515 
N 910X524

Ramsø Herred
Rorup...............................
Gadstrup.........................
Ørsted..............................
Daastrup.........................
Kimmerslev ...................
Ejby..................................
Nørre-Dalby...................
Højelse ............................
Ølsemagle.......................

?
?

Niche

?
?
?
?
?

S 570 X 730 S 464 X 553

? X 612 
? X818 

S1422X874 
? X 787 
? X 760 
? X 792 

N 1252X824 
? X 874 
? X 747

N 625X420 
S 888X572 
S1190X691 
N 917X582 
N 780X552 
N 987X568 
N1045X592 
S 1080X607 
N 812X538

tilbygget

i Kirkerne, kommer der fra Tid til anden nye og gode Oplysninger til Supple
ring af vor Viden om de gamle Bygninger; men der er langt igen.

Kaster man et Blik paa Skemaet S. 2180 f. og de smaa Kirkeplaner S. 2187 fT. 
er det iøjnefaldende, at et stort Antal Kirker har faaet det oprindelige Kor
parti ødelagt ved Ombygning. Det gælder ikke færre end 40. Herved er ogsaa 
eventuelle Apsider eller Alternicher forsvundne, og Spor efter Apsider maa søges 
under Kirkegulvene. En Statistik over Apsiskirkernes Udbredelse maa følgelig 
blive yderst mangelfuld og kan kun komme til at omfatte de Kirker, hvis ro
manske Østparti er intakt eller kendt fra Undersøgelser. Af disse ialt 38 Kirker 
synes 14—15 at have haft oprindelig Apsisudbygning, hvoraf blot 5 er beva
ret1. I tre Tilfælde afsløres forsvundne Apsider gennem Uregelmæssigheder i 
Korets Murværk2, og i fem andre kendes Fundamenter eller Murværk3, mens 
Formodninger om Apsider ved Kirke-Syv (S. 1139) og Taarnby (S. 2165) hen
holdsvis er baseret paa Fund af en enkelt krumhuggen Kvader og paa en ube
kræftet mundtlig Beretning. Ved en enkelt af de opregnede Kirker (Havdrup), 
gør sig det særlige Forhold gældende, at Apsiden aldrig blev fuldført (sml. S.

1 Værløse S. 633, Jyllinge S. 763, Rye S. 882, Kirke-Hyllinge S. 905 og Greve S. 959.
2 Ballerup S. 605, Kirkerup S. 746 og Gundsømagle S. 775.
3 S. Laurentius S. 32, Vor Frue S. 64, S. Hans S. 125, Kirke-Saaby S. 853 og Hav

drup S. 2168.
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2168). — Apsiskirkerne samler sig fortrinsvis i Egnene omkring Roskilde- og 
Isefjord med en lille Udløber mod Køge Bugt; kun Ballerup, Værløse og den 
tvivlsomme Taarnby ligger lidt uden for den forholdsvis samlede Gruppe, der 
udgøres af de kendte Apsiskirker. Apsiderne optræder i Reglen ved de Kirker, 
som man af flere Grunde maa regne blandt Amtets ældste — ogsaa Svend Nor
mands Vor Frue Kirke havde Apsis, og hans Katedral har næppe heller mang
let denne Prydelse — og dermed bekræftes og understreges Resultaterne fra 
de tidligere udgivne sjællandske Amter, at Apsiden hører med til den fuldt
udviklede Landsbykirke, som den rejstes i tidlig romansk Tid.

Heroverfor staar 27 Kor med lige Altervæg, hvoraf 7 ligger i Sømme Hrd. 
lige Vest for København, mens Resten er nogenlunde ligelig fordelt, naar und
tages Amtets sydlige og sydvestlige Del, men her har Kirkerne næsten alle 
gotiske Østforlængelser. Blandt Korene med lige Altervæg findes imidlertid 
hele seks, som har en Alterniche liggende i Murtykkelsen1. En af disse Kirker 
ligger Nordvest for Roskilde, mens de øvrige fem sammen med Apsiskirkerne 
Værløse, Ballerup og Greve ligger paa en Halvcirkel Øst og Sydøst for Ros
kilde. — Alternicher af denne Art er ogsaa blevet kaldt indvendige Apsider, og 
at de maa ses som en Overgangsform mellem Kirken med Apsis og Kirken 
med lige Altervæg synes dels bekræftet af Roskilde Vor Frue, hvis Kor Num
mer to var uden Apsis, dels af Forholdene i Havdrup. Som nævnt ovenfor 
paabegyndte man her en Apsis, men allerede et Skifte over Fundamentet blev 
den opgivet til Fordel for en lige Korvæg med Alterniche2.

I Forbindelse med Apsider og Alternicher i Korets Østvæg maa nævnes de 
Sidealternicher, som i flere Tilfælde flankerer Triumfbuen mod Skibet, men 
som ogsaa kan være anbragt over for hinanden i Triumfbuens Vanger, som 
det kendes fra †Vindinge Kirke (S. 1012). Som Kirkens Hovedalter har staaet 
i eller foran Apsis eller Korets Alterniche, saaledes har der foran Sidealterni
cherne staaet Bialtre. Disse Nicher, der er samtidige med Bygningerne, er hidtil 
konstateret ved en halv Snes Kirker (sml. Fig. 2 og Sagregister). De er rund
buede og som Regel halvcirkulære i Plan, men kan ogsaa som i Brøndby- 
Vester være retkantede. De optræder snart i Kirker med lige Korvæg, snart 
i Kirker med Alterniche, men kun en enkelt Gang — og det i et noget usik
kert Tilfælde — sammen med Apsis (Kirke-Syv S. 1137).

Romanske Taarne er vel i Almindelighed ret sjældne, men her i Amtet op
træder de ligesaa hyppigt som Apsiderne og fortrinsvis i de samme Egne, 
Taarnby paa Amager er en Undtagelse. Bevaringstilstanden er endnu slettere 
end for Apsidernes Vedkommende; intet Taarn staar uforandret, fire er nogen

1 Hersted-Vester S. 489, Maaløv S. 621, Herslev S. 663, Kagstrup S. 1064, Havdrup 
S. 1077 og Ørsted S. 1153.

2 Undersøgelsen blev foretaget 1951 og er beskrevet S. 2168.
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lunde intakte1, af andre fire staar Underetagen tilbage som Vestforlængelse 
til Skibet2, fire kendes fra Fundamenter eller Spor3 og et enkelt, Høje-Taa- 
strup (S. 543), er meget usikkert. Af disse 13 synes kun 5 at være oprindelige, 
men de øvrige er tilføjet relativt kort efter Kirkens Opførelse. Ingen af de op
rindelige Taarne er blot nogenlunde bevarede, hvilket er saa meget tristere, 
som netop disse har indtaget en Særstilling. Ligesom Himmelevtaarnet (sml. 
nedenfor), har de haft den korteste Udstrækning i Øst-Vest, men medens dette 
vistnok har haft Gavle i Nord-Syd, har Overdelen af Taarnet ved de fem 
nævnte Kirker været tredelt4, med et smalt Midtparti flankeret af to smaa 
Taarne ganske som Tveje-Merløse, Holbæk Amt, og Fjenneslev (DK. Sorø S. 
326), hvor Taarnene ganske vist er en lidt yngre Tilføjelse over Skibets Vest
ende. Denne Taarnudformning er, regnet inden for Danmarks gamle Grænser, 
et rent østdansk Fænomen; hidtil er den i alt Fald ikke fundet vestligere end 
ved de nævnte Kirker i Københavns Naboamter og ikke østligere end Skaane. 
Alt i alt kan der opregnes godt et Dusin Kirker med tvillingdelte Taarne, og 
Tyngdepunktet ligger saa afgjort i Roskildeegnen, hvor vi ydermere finder de 
ældste af Arten. Det er allerede nævnt, at Sjællands bedst bevarede Tvilling- 
taarnskirke er Tveje-Merløse, og at man med den som Mellemled maa søge 
Forbilledet for de ældste tvillingdelte Taarne i Svend Normands Fraadstens- 
katedral (sml. S. 1285). Da Kirkerne med Tvillingtaarne almindeligvis ogsaa 
er udstyret med Apsis, staar vi her over for Landsbykirken i dens rigeste 
Udformning.

Det Pulpitur, som i Katedralen fandtes mellem Taarnene, blev i Landsby
kirken til et Galleri i hele Skibets Bredde, baaret af to Piller eller Søjler og i 
første Etage gennembrudt af tre smaa, søjledelte Arkader, mod Skibet. Sand
synligvis har S. Olai, Taarnby, Kirke-Hyllinge og Kirke-Saaby haft et saadant 
Galleri, hvor den Stormand, der har været Bygherre for Kirken, har kunnet 
overvære de kirkelige Handlinger, ligesom Kongen har kunnet det i Domkirken. 
I Gadstrup, det eneste hvor Tvillingdelingen er tvivlsom, har Taarnets Øst
mur blot været todelt, og der kan ikke have været noget Herskabsgalleri. Denne 
Form maa betragtes som en Videreudvikling af Systemet fra de fire andre, og 
den gaar da ogsaa nydeligt ind i Rækken af yngre Tvillingtaarne, saaledes som 
vi finder dem mere sydligt i Sjælland og paa Møen (DK. Præstø Amt S. 198, 
207 og 1000)5. Aldersmæssigt hører de fire første Kirker baade ifølge Materiale

1 Vor Frue S. 68, Hersted-Vester S. 489, Himmelev S. 648, Fløng S. 724.
2 Taarnby S. 280, Kirkerup S. 746, Kirke-Hyllinge S. 906 og Gadstrup S. 2169.
3 S. Ib S. 50, S. Hans S. 125, S. Olai S. 134 og Kirke-Saaby S. 854.
4 Paa Grund af Taarnpartiernes store Ødelæggelse kan der dog for en Kirke som 

Gadstrup være dén Mulighed, at Taarnet har tilhørt den udelte, »brede« Type.
5 Sml. ogsaa C. G. Schultz o. c.
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°g Type hjemme omkring 1100 eller lidt senere, mens Gadstrup snarest maa 
henføres til Aarhundredets Slutning.

Blandt de Taarne, der er føjet til lidt ældre Kirkebygninger, er Himmelev 
og Kirkerup jævnbrede med Skibet, de øvrige lidt smallere og af Plan mere eller 
mindre kvadratiske som Gotikkens Taarne; Kirkerup er udpræget langstrakt 
i øst-vestlig Retning, mens Himmelev er ganske kort (med længste Udstræk
ning i Syd-Nord), af Type som de i Skaane saa almindelige »brede« Vesttaarne. 
Himmelev og Hersted-Vester er af Kridt, Vor Frue og Fløng af Tegl og Kridt 
og endelig Kirkerup af raa Kamp med Vindue af Kridtkvadre i Munkestens- 
format, alle sikkert rejst i Tiden mellem 1175 og 1250.

Angaaende andre Tilbygninger fra romansk Tid se under Vaabenhuse S. 2205.
Plandimensioner. Maalforhold. Hovedparten af Amtets romanske Kirke

planer er afbildet i Maalestok 1:1000 S. 2187 ff., og Kirkernes kendte Hoved- 
maal er gengivet i en Tabel S. 2192 f. Af begge Dele fremgaar i hvor høj Grad 
de romanske Planer er forstyrret ved Om- og Tilbygninger, og Materialet er 
derfor yderst mangelfuldt som Grundlag for en Vurdering af Maalforhold og 
Maalenhed1. En Gennemgang viser alligevel nogle Retningslinier for Kirkernes 
Afsætning i Terrænnet ligesom ogsaa for den anvendte Maalenhed.

Som i Tisted Amt ses det, at en Tredeling af Triumfmuren er almindelig; 
Buens Lysningsmaal kan enten udgøre en Trediedel af Skibets indre eller ydre 
Bredde. Nogle Gange er Buen lidt for stor, andre Gange lidt for lille, men 
dette kan — som ogsaa ved andre af Kirkernes Maal — skyldes, at man snart 
har medregnet Sokkelfremspring snart ladet saadanne ude af Betagtning. 
Tredelingen er ligeledes ofte benyttet ved Afsætning af Skibets Døre, saaledes 
at Dørens Midtakse falder sammen med det vestre Trediedelspunkt regnet 
efter Skibets udvendige Længde. — Interessantere er det imidlertid, at Tre
delingen forekommer hyppigt i Forbindelse med Afsætning af Kor og Skib. 
Korets Længde, maalt udvendig, kan være en Trediedèl af Kirkens fulde 
Længde (dvs. at Skibet er dobbelt saa langt som Koret, 2 b—b paa Planerne 
S. 2187 ff.), eller af den fulde Længde minus Vestmurens Tykkelse. Denne 
Metode er iagttaget ved syv Kirker; i seks andre træffes en beslægtet Form, 
der giver et forholdsvis mindre Kor, idet Tredelingspunktet her falder i Triumf
murens Vestside (2c—c paa Planerne); ogsaa inden for denne Gruppe fore
kommer et Par, hvor Tykkelsen af Skibets Vestmur ikke er medregnet. Fælles 
for fem af de seks Planer med Maalforholdet 2 c—c er, at Skibets indvendige 
Bredde ligeledes er c, og paa Baggrund heraf tør man maaske slutte, at 12—13 
Kirker, hvis Kor er forsvundne, men hvor Skibets indvendige Bredde er det

1 Hertil kommer, at Opmaalingsarbejdet i Københavns Amt ikke er saa ensartet 
som f. Eks. i Tisted Amt, et Forhold der dog til en vis Grad er raadet Bod paa gen
nem en Kontrollering af Hovedmaalene.
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halve af sammes udvendige Længde minus Triumfmurens Tykkelse (2 a—a 
paa Planerne), i Virkeligheden er afsat efter Metoden 2 c—c. En særlig Variant 
af Tredeling findes ved fire Kirker, hvor Skibets fulde udvendige Længde er 
det dobbelte af Korets Længde plus Triumfmuren, dvs. at Maalene er over
gribende (2d—d paa Planerne).

To- og Firedelinger er sjældne; i to Kirker, Søllerød og Lyngby, svarer 
Skibets udvendige Bredde til den udvendige Længde som 1:2, og ved Brønshøj 
er Korets indvendige Længde en Fjerdedel af Skibets (den sidste regnet fra 
Triumfmurens Østside). Mange Korplaner — ogsaa flere, som hører til de 
Kirker, der er afsat efter et af de opregnede Maalforhold — er kvadratiske1 
enten ud- eller indvendig, alt eftersom Korets udvendige Bredde svarer til 
dets udvendige Længde med eller uden Tillæg af Triumfmurens Tykkelse. Ved 
tre Apsiskirker indgaar Apsiden i Kvadratet (e—e), saaledes at selve Koret 
er kort og bredt.

Til Trods fór at det undersøgte Materiale er saa relativt ringe, viser den 
forholdsvis hyppige Forekomst af pæne Maalforhold, at Kirkerne ikke er ud
stukket paa Lykke og Fromme. Paa samme Maade forholder det sig med 
den benyttede Maalenhed. Resultatet af en Undersøgelse viser — ligesom i 
Sorø og Tisted Amter — at Hovedmaalene paa de Kirker, der har et pænt 
Delingsforhold mellem Kor og Skib, ofte giver runde Tal udtrykt i Romerfod 
(29,5 cm); ogsaa en Kirke som Brødby-Øster, hvor Forholdet ikke kan ud
trykkes med et rent Tal, passer Romerfoden godt med Hovedmaalene. For
uden de rene Forholdsmaal er der paa Planerne indskrevet Maal i Romerfod, 
hvor denne har kunnet konstateres uden for store Afvigelser. Tallene i Pa
rentes angiver Fejlenes Størrelse i Centimeter med +, hvor Hovedmaalet 
omsat i Romerfod er for stort, med ÷, hvor det er for lille.

I Roskilde Vor Frue er der ikke fundet rene Maalforhold, og Domkirken 
afgiver ikke — paa Grund af Bygningsændringerne under Opførelsen — det 
fornødne Grundlag for en Vurdering; visse Maal taget paa Vestfacaden tyder 
dog paa, at man i alt Fald i Bygningens yngste Del har anvendt den græske 
Fod (33 cm), ligesom Tilfældet er i Ringsted S. Bendt.

overgangstiden. Allerede omkring den Tid, da Absalon blev Bisp i Ros
kilde (1158), synes der ved Svend Normands Katedral at være blevet forberedt 
et større Byggearbejde (sml. S. 1319). Sagen maa dog være stillet i Bero en 
Aarrække, og da man tog fat paany, antagelig i 1170’erne, var der kommet et 
Vendepunkt for Landets Byggeri; et nyt Materiale, Teglstenen, var taget i

1 Her som ved de ovennævnte Maalforhold kan der være nogle faa Centimeters For
skel paa Længde og Bredde, men dog ikke mere, end det let kan forklares ved større 
eller mindre Nøjagtighed under Afsætningen.
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Brug ved det i 1160’erne paabegyndte Klosterbyggeri i Ringsted og Sorø, der 
i Realiteten havde henholdsvis Valdemar den Store og Absalon til Bygherrer. 
Teglstenen blev da ogsaa det Materiale, der benyttedes til den nye Domkirke 
i Roskilde, hvis Opførelse kom til at strække sig over mere end to Hundrede 
Aar, naar man medregner Fuldførelsen af Taarnene (S. 1392). Til den egentlige 
Kirke er der vel kun medgaaet et lille Aarhundrede, hvilket dog ogsaa maa 
siges at være meget, naar man sammenligner med tilsvarende og større Bygge
arbejder i Udlandet, men inden for dette Tidsrum skete der store og betyd
ningsfulde Ændringer, som maa have sinket Arbejdet meget. — Det kan ikke 
undre, at Kirkens ældste Detailler viser Afhængighed af Ringsted-Sorø, hvor 
der spores baade lombardiske og franske Stiltræk, men hvad Planen angaar, 
er der intet Fællesskab. De to Klosterkirker følger, som naturligt er, de respek
tive Ordeners Planskema, og Forskellen mellem Benediktinernes rige og Cister- 
ciensernes mere maadeholdne Byggeskik er aabenbar. Den Plan, hvorefter Ros
kilde Domkirke blev paabegyndt, var med sit vældige, tredelte Tværskib og 
Apsisomgangen vidt forskellig fra, hvad der indtil da var set herhjemme. 
Ganske vist er baade de to nævnte Klosterkirker ligesom andre, ældre Kirker 
udstyret med Korsarme, men ingen af disse var treskibede som Roskildes; 
selv i Udlandet findes der kun faa og betydelig ældre Paralleler.

Man har hidtil mest haft Opmærksomheden rettet mod Tournai i Belgien 
(tidligere under Ærkebispedømmet Reims), naar det gjaldt Roskilde Domkir
kes Forbilleder, og vel ikke med Urette, thi den — i Særdeleshed dens nordre 
Korsarmsapsis — maa medregnes blandt de Kirker, som kan have inspireret 
Opbygningen af Roskildeapsiden paa et bestemt Stadium. Men ser man paa 
Roskildes ældste Plan, kan Tournai ikke komme i Betragtning, hverken som 
Forbillede og næppe heller som Inspirationskilde. Nok havde Tournai et stort 
Tværskib, men til Enderne af dette slutter sig (som ogsaa tidligere til dets Kor) 
en Apsis med Omgang, saaledes at alle tre østre Korsarme indvendig og ud
vendig har været halvrundt afsluttede; gennem denne Udformning knytter 
Tournai sig til en Række af Kirker, der fortrinsvis skal søges langs Rhinens 
Bredder, først og fremmest S. Maria i Køln. Dette Træk med de afrundede 
Korsarme er saa markant, at man næppe kan tænke sig Planen kopieret uden 
Hensyn hertil, og man maa derfor se sig om efter andre Forbilleder.

Endnu før Cistercienserne o. 1100 skilte sig ud af Benediktinerordenen, var 
der af denne grundlagt adskillige Klostre, hvoriblandt nogle — især dem der 
udgik direkte fra Cluny — i England, Frankrig og Spanien udmærker sig ved 
vældige Kirkebygninger: S. Remi i Reims, S. Martin i Tours, S. Sernin i 
Toulouse og Conques mod Sydvest i Frankrig samt S. Jago di Compostella i 
Spanien og Winchester i Sydengland. I disse Klosterkirker findes de store, tre
skibede Korsarme med Sideskibsgallerier som dem, der var paabegyndt i
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Roskilde, og de har endnu eet fælles med Roskilde, den søjlebaarne Apsis med 
Omgang. I nogle af disse Kirker er ogsaa Korsarmenes Sideskibe og Gallerier 
ført rundt langs Gavlene, i andre som for Eksempel Winchester er der langs 
Gavlene et søjlebaaret Pulpitur eller Galleri, og en lignende Udformning har 
Roskildes Korsarme muligvis haft (S. 1341). Fælles for dem alle er de hvælvede 
Sideskibe og Træloftet i Højkirken, og noget tyder paa, at Roskilde var planlagt 
med en tilsvarende Afdækning (S. 1382).

I Roskilde slutter Apsis med Omgang sig mærkværdigt nok direkte til Tvær
skibets Østside, uden at der er indskudt et særligt Højkor (sml. Fig. 21 d, 
S. 1322), et Træk, som stammer fra de oldkristlige Basilikaer, men som blandt 
de her opregnede Kirker kun genfindes i S. Remi, vel at mærke i det Østparti, 
der o. 1170 blev afløst af det nuværende. I denne som i de øvrige af Gruppens 
Kirker har Apsisomgangen sikkert blot været bygget op i een Etage, og det er 
vel muligt, at de manglende Fortandinger i Roskildeomgangens øvre Etage 
(S. 1343) skal tydes i samme Retning.

De Kirker, der her er stillet sammen, frembyder naturligvis indbyrdes For
skelle, men fælles for dem — og anderledes end Roskilde Domkirke — er Apsis- 
omgangens radiære Kapeller og til en vis Grad de smaa Biapsider paa Kors
armenes. Østsider. Uden at tage Studiet op paa bredere Basis kan man næppe 
komme Forudsætningerne for den første Roskildeplan nærmere end til de 
nævnte Benediktinerkirker, alle store Valfartskirker, der sikkert har været 
velkendte overalt blandt den romersk-katolske Kirkes førende Mænd. Mellem 
disse Kirker samler Interessen sig især om S. Remi i Reims, der næppe ligger 
uden for den Vej, som dengang fulgtes fra Danmark til Frankrigs Hovedstad.

Selv om den Kirke, der hører Absalons Tid til, tyder paa et godt Kendskab 
i Stiftsbyen til europæisk Arkitektur — ligesom tidligere da Fraadstenskirken 
rejstes — maa Planen med sine Forudsætninger’i Tusindtallets Kirkebyggeri 
have været helt forældet henimod eller omkring 1200. Den blev derfor radikalt 
ændret under Paavirkning af den nye Stilretning, der nogle Aartier forinden 
var brudt frem i Nordøstfrankrig, hvor den hurtigt dannede Skole. Overgangs- 
stilen, der bryder med de romanske Principper og danner Forløberen for den 
rene Gotik, kom først frem i Landskabet Ile-de-France nær Paris, og de Kirker, 
som kan henføres til denne Skole, hørte tidligere i kirkelig Henseende under de 
to Ærkebispedømmer i Sens og Reims. I dette Omraade findes Baggrunden for 
de Ændringer i Roskilde, der gav Kirken dens nye Form, uden at det dog 
lader sig gøre at fremhæve en enkelt Kirke som Forbillede. Koret har til 
enhver Tid været den vigtigste Del af Kirken, og ingensinde synes der at være 
skabt saa mange Varianter over samme Tema som i de franske Overgangs- 
kirker. Netop i den frie Maade, hvorpaa de franske Arkitekter har arbejdet og 
udfoldet al deres Genialitet, har man sikkert Forklaringen paa, at Roskildes
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Kor ikke blev nogen direkte Kopi af en eller anden bestemt fransk Kirke, men 
en velgennemtænkt og lykkeligt udformet Løsning paa Grundlag af Kendskab 
til den store Gruppe, der omfatter Vesteuropas skønneste og berømteste Kirker: 
Sens, Noyon, Senlis, Laon, S. Remi, Chalons, S. Dénis, S. Germain-des-Prés, 
Notre-Dame i Paris og mange flere. Det er givet, at Mesteren for Roskilde 
maa have været en europæisk orienteret Mand, en Bygmester, der tilfulde var 
inde i den franske Udvikling, og som derudover var fortrolig med Strømninger i 
burgundisk Arkitektur. Ganske vist har Teglstenen i høj Grad sat Grænser for 
Detaillernes Rigdom, men selve Opbygningen af Apsiden med de mere end 
dristigt slanke Søjler i Gallerietagen er ikke løst smukkere noget andet Sted.

Blandt de Enkeltmotiver, som præger Roskilde Domkirke mest, er Tre- 
gruppevinduet; det er S. 1315 og 1320 nævnt, at Motivet benyttedes i et Bispe- 
kapel ved Tournaikirken 1193—98, og at det fandtes ved den nedrevne Dom
kirke i Arras, hvis Østparti henføres til 1160—82, men det optraadte første 
Gang i S. Remi og derefter i Soisson og Chalons. Dog er det ikke blot Tre
grupperne, der træffes i de franske Overgangskirker, alt det nye, som ved 
Ændringerne indførtes i Roskilde, viser hen til Frankrig, det gælder Udform
ningen af Gallerisøjlernes Baser og Kapitæler, de koblede Søjler mellem Vin
duerne i søndre Korsarm, det lille Siksakmotiv omkring Vinduet i søndre 
Sideskib, Spidsgavlene, Kortaarnene etc., men for det hele gælder, at Motiverne 
har taget Farve af Materialet og Landets hele Byggetradition.

Ligesom tidligere Fraadstenskatedralen havde paavirket de ældste Sten
kirker i Landsbyerne, saaledes kunde man ogsaa vente en stærk Paavirkning 
fra et Monument som Roskilde Teglstenskatedral. Men forbløffende nok har 
Overgangstiden ikke givet os andre Bygværker af Betydning, hvilket vel som 
alt nævnt maa tydes derhen, at Kirkebehovet i det store og hele var tilfreds
stillet med de romanske og senromanske Bygninger. — Ganske vist rejstes der 
i Løbet af de godt 100 Aar fra o. 1170 til 1200’rnes Slutning, hvor den egentlige 
Domkirke stod under Opførelse, enkelte Kirker af Tegl, ligesom et Par fuld- 
endtes i dette Materiale. Men end ikke i en saa fornem Kirke som Ledøje spores 
nogen Paavirkning, og Opbygningen af den senromanske †Teglstenskirke i 
Køge er ukendt. Kun paa eet bestemt Omraade synes Domkirken at have haft 
Indflydelse, nemlig paa det store Hvælvbyggeri, der satte ind i senromansk 
og gotisk Tid.

gotik, gotiske byggearbejder ved romanske kirker. I Middelalderens 
senere Del for man ikke lempeligt frem mod de nedarvede Kirker. I talrige 
Tilfælde har Ombygningerne kun skaanet Skibets Langmure, og undertiden er 
man gaaet endnu mere radikalt til Værks. Af gotiske Nybygninger kan Amtet 
blot fremvise fem: Køge S. Nicolai, Herlev, Kirke-Syv, Skensved og Borup. 
Fælles for dem er, at de har afløst ældre Kirker, hvoraf Kirke-Syv (S. 1137) og
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muligvis ogsaa Borup allerede inden den fuldstændige Ombygning havde gen
nemløbet den Udvikling, som blev saa karakteristisk for de romanske Kirker 
under den gotiske Periode. Disse Kirker har den for Gotikken almindelige Form, 
et overhvælvet Langhus med Kor og Skib uden egentlig Adskillelse og under 
samme Tag; Korets Østvæg kan enten være ret eller polygonal som ved den 
lille, velproportionerede Kirke-Skensved, hvis Slægtskab med et Par Kirker 
i Præstø Amt og andetsteds iøvrigt fortjener en nærmere Efterforskning. 
Størst stilhistorisk Interesse har dog Køge S. Nicolai (S. 180), der saavel gen
nem sin Udformning som Hallekirke som gennem mange Detailler, f. Eks. 
de ottekantede Arkadepiller, røber et overmaade nært Slægtskab med pom
mersk Arkitektur fra o. 1350 og til hen mod 1400; om dette forudsætter en 
fremmed Bygmester eller kun skyldes en velbevandret Dansker, faar staa hen. 
Givet er det i alt Fald, at Søkøbstaden, hvis Trivsel vel i Hovedsagen skyldes 
Sildefiskeriet og Øresunds stigende Betydning som Sejlaare, har haft en lang
varig og intim Forbindelse med Byerne paa den tyske Østersøkyst. Herpaa 
tyder ikke blot selve Kirken, hvis østre og ældste Del stilistisk maa henføres 
til 1300’rnes sidste Fjerdedel, men ogsaa det halvthundrede Aar ældre Taarn 
og selve Byens Plan, der maa være udstukket under Kristoffer l.s Regeringstid 
(1259—86).

Men var Gotikken fattig paa Nybygninger, var den overmaade rig paa Til
bygninger, hvis ofte meget smukke Blændingsgavle sammen med Hvælv
byggeriet er Tidens fornemste Tilskud til Arkitekturen. De mange Tilbyg
ninger røber et stedse voksende Krav om mere Plads saavel fra Menighedens 
som fra Præsteskabets Side. Kraftigst var Byggevirksomheden i Middelalde
rens allerseneste Del, og Reformationen saa næppe een romansk Kirke, som 
ikke siden Opførelsen var blevet forsynet med Hvælv eller udstyret med mindst 
een Tilbygning eller Udvidelse.

øst- og vestforlængelser. Udvidelserne kunde ske paa forskellig Maade, 
men almindeligst var det enten at forlænge Skibet mod Vest eller at nedrive 
det romanske Kor med Triumfmur og derefter bygge et nyt Korparti af Skibets 
Bredde, det saakaldte Langhuskor; ved sidstnævnte Udvidelsesmaade blev 
Kirken et stort, udelt Rum under eet og samme Tag, saaledes som man fore
trak det ved samtidige Nybygninger. — Det statistiske Forhold med Hensyn 
til Øst- og Vestforlængelser er en Del forskelligt fra Sorø Amt, men svarer 
nogenlunde til Præstø Amt. Begge Former optræder sammen ved 6—7 Kirker; 
Østudvidelser er meget hyppige i Amtets søndre Del, hvor der for Eksempel 
i Ramsø Hrd. blot er bevaret eet romansk Kor, men ellers er de nogenlunde 
jævnt fordelt, og det samme gælder Vestforlængelser, af hvilke der dog ikke 
findes een eneste i Sømme Hrd. — Byggematerialet er temmelig varieret, snart 
træffes Munkesten alene eller med Bælter af Kridt, snart det omvendte, og i
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Kisserups Vestforlængelse (S. 864) er Muren af raa Kamp med Bælter af Tegl
sten; i to Østforlængelser af Tegl er der Mønstermurværk af raa Kamp1. 
Overalt indgaar Nedrivningsmaterialet i de nye Mure. Med Undtagelse af 
Hvidovre2 er alle Forlængelser overhvælvede.

Ikke færre end 34 Kirker har faaet Langhuskor, de 33 paa Bekostning af det 
romanske Kor; kun ved Daastrup (S. 1167) har man været sparsommelig og 
skabt Langhuskoret ved at udvide det staaende Kor mod Syd og Nord, saaledes 
at dets Østgavl indgaar i Nybygningen. Omkring 1480 blev ogsaa Herlev 
(S. 373), der — skønt gotisk — var anlagt efter romansk Plan, udvidet med et 
Langhuskor. Østforlængelserne er normalt paa eet Fag, men to er ikke nogen 
Sjældenhed; Østmuren er lige, bortset fra Solrøds tresidede Afslutning, der 
knytter den sammen med Kirke-Skensved o. a. (S. 1083). Af Langhuskorene 
stammer seks fra ung- eller højgotisk Tid, mens Resten er sengotiske.

Der findes 14 egentlige Vestforlængelser, hvoraf kun een, Reerslev, er efter- 
middelalderlig, fra 1872; hertil kommer Vallensbæk (S. 502), som dog nærmest 
maa regnes for en senromansk Færdigbygning af Skibet, og de fire Forlængelser, 
der er Rester af romanske eller gotiske Taarne3, hvis Underrum er inddraget i 
Skibet. De egentlige Vestforlængelser synes alle at høre hjemme i 1400’rne.

I Forbindelse med Ændringerne inden for Korpartiet skal nævnes de ombyg
gede Kor ved Svogerslev, Sonnerup og Roskilde Vor Frue; de to første, af hvilke 
Sonnerup atter er ombygget i ny Tid, er gotiske men tilsyneladende af samme 
Plan og Udstrækning som det ældre Kor. Anderledes ved Vor Frue; allerede i 
senromansk Tid afløstes dets apsisprydede Kor af et nyt og større, der udmær
kede sig ved at være toskibet, og et Par Aarhundreder senere blev dette for
længet 12 Meter mod Øst (S. 67 og 75).

taarne. Som nævnt S. 2195 f. hører der eet eller to Taarne til den romanske 
Landsbykirke i dens rigeste Form, men det er ogsaa nævnt, at en saa rig Ud
formning er relativt sjælden — de fleste Kirker var kullede. Allerede i romansk 
Tid begyndte man at føje kraftige Taarne til Skibets Vestgavl (S. 2194), en 
Mode, der holdt sig i ung- og højgotisk Tid, men som dog først fik sin store 
Blomstring under Sengotikken4. Ved Middelalderens Slutning fandtes næppe 
mere end tre taarnløse Kirker i Amtet, den lille, uanseelige Kornerup Syd for 
Roskildefjord samt de to Nabokirker Rye og Lyngby vestenfjords. Paa Vest
enden af Kornerup Kirkes Skib knejser nu et Klokkespir, og et lignende fandtes 
paa Lyngby indtil 1804, hvorefter Kirken fik et Vesttaarn, og Rye fik sit Taarn

1 Hvedstrup S. 713, Aagerup S. 737.
2 Gentofte, der ogsaa har fladt Loft, var tidligere hvælvet.
3 Taarnby S. 280, Kirkerup S. 746, Tune S. 1036 og Gadstrup S. 2169.
4 Ved to Kirker, Kongens Lyngby S. 409 og Kirke-Skensved S. 1106, rejstes Taarnene 

dog ikke i Vest, men foran henholdsvis Nord- og Syddør, og Taarnrummet tjente som 
Vaabenhus.
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i 1600’rne. Ved fem Kirker har nyere Taarne afløst de middelalderlige, og den 
efterreformatoriske Kirke i Store-Magleby nøjes ligesom Kornerup med en 
Tagrytter.

Bortset fra Domkirketaarnene er Køge Kirkes Taarn ikke blot det ældste, 
men ogsaa det mest særprægede af Amtets ung- og højgotiske Taarne, hvoraf 
der kan opregnes en lille Snes (sml. Sagregister). Det fire Stokværk høje Taarn, 
som har mistet sine oprindelige Gavle ved en sengotisk Forhøjelse, er bygget 
ved Vestgavlen af den nuværende Kirkes enskibede Forgænger og tilhører uden 
Tvivl 1300’rnes 1. Fjerdedel; med sit korsformede, fornemt proportionerede 
Taarnrum er det ganske fremmedartet paa vore Breddegrader, og dets Forud
sætninger skal søges i Pommern (sml. S. 2201). Ogsaa paa anden Vis skiller 
Køgetaarnet sig ud, dets andet Stokværk er overhvælvet og det tredie indrettet 
i fortifikatorisk Øjemed.

Er end det fornemme Køgetaarn fremmed blandt vore tidlige Taarne, saa 
er der dog ogsaa blandt disse Eksempler, som er værd at fremhæve, og i det 
store og hele hævder de tidlig-gotiske Taarne sig smukt over for de sengotiske. 
Som i Køge er det først og fremmest Udformningen af Taarnrummene, der 
lægger Beslag paa Opmærksomheden. Næsten alle er de høje og velpropor
tionerede, og i de frie Vægge er der dybe, slanke, spidsbuede Blændarkader, 
hvis Saal ligger saa højt over Gulvet, at de har kunnet benyttes som Bænke. 
Disse Arkader danner et skjoldbuelignende Vederlag for Hvælvingerne, af 
hvilke mange har Rundstave i Fødselslinien, Kvartstensribber og Topkvadrat.
I flere af disse Taarne gentages Blændarkaderne i andet og i et enkelt Tilfælde 
ogsaa i tredie Stokværk. — Blandt 1300-Tals Taarnene kan fremhæves Smørum 
med dets Hjørnepiller, der er et typisk senromansk-unggotisk Træk, Højelse, 
som vel ikke er blevet til uden et vist Kendskab til Køge og endelig Gundsø- 
magletaarnets Underdel med de seks kraftige Støttepiller og de fine dekorative 
Enkeltheder, som her er udstrakt til Taarnets Ydre.

Ved fire af de ældre gotiske Taarne er det værd at bemærke en lille Detaille; 
det ellers eneraadende Munkeforbandt er her delvis erstattet af polsk Skifte1, og 
Forklaringen er sikkert, at sidstnævnte Forbandt, der har langt flere Bindere 
end Munkeforbandtet, giver et solidere Murværk.

Mens de ovenfor omtalte Taarne særlig udmærker sig ved smukke Taarnrum 
og i enkelte Tilfælde, Gundsømagle og Domkirketaarnene, ogsaa ved smukke 
Detailler i det udvendige Murværk, falder de sengotiske Taarne mere i Øjnene 
paa Grund af de rigt varierede Blændingsgavle, der er saa typiske for Sengotik

1 Køge S. Nicolai S. 173, Søllerød S. 432, Torslunde S. 517, Herslev S. 664, Gundsø
magle S. 774 og Domkirkens to Taarne S. 1401 f. (i Sydtaarnets 5. Etage og hele Nord- 
taarnet med Undtagelse af de nederste tre Meter; de to Taarne maa have været fuld
endt henholdsvis o. 1300 og o. 1400).
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ken; flere af de ældste Taarne blev da ogsaa forhøjet paa den Tid og udstyret 
med nye og rigere Blændingsgavle.

Samtidig med Taarnenes Opførelse blev der gennem Skibets Vestgavl brudt 
en bred, som oftest spidsbuet Arkade, hvorved Skib og Taarnrum sattes i For
bindelse med hinanden; denne Regel synes kun fraveget i Tune og Kirke- 
Hvalsø1 samt naturligvis i Kongens Lyngby og Kirke-Skensved, hvor Taarnene 
som nævnt har en usædvanlig Anbringelse (sml. S. 2205). Godt et Dusin Arka
der, fortrinsvis i Amtets nordøstre Del, har Fals til den ene eller begge Sider, 
og Hersted-Øster har endvidere en Slags Midtfals, men ellers er den smukke, 
rigtprofilerede Gundsømagle-Bue en Undtagelse blandt de talrige enkle Taarn- 
buer. De mange Vestindgange, som nu findes i Taarne, er af nyere Dato; 
bortset fra Tune og Kirke-Hvalsø, hvor Taarnrummet ikke havde nogen For
bindelse med Skibet, er der kun Højelse, som har middelalderlig Vestindgang; 
ved denne Kirke er Taarnet vistnok den ældste Tilbygning, og Taarnrummet 
har da muligvis tjent som Vaabenhus, eller ogsaa har Daaben haft sin Plads 
her. — En enestaaende Udformning af Taarnrummet finder vi i S. Jørgensbjerg; 
det er delt i to Rum, et smalt korridoragtigt vestre, hvortil der var Adgang 
gennem Taarnets Nordmur, og et større østre. Denne Udformning har rimeligvis 
sin Forklaring i, at der til Kirken var knyttet et Spedalskhedshospital, hvis 
Patienter har kunnet overvære Gudstjenesten fra Taarnets Østrum, der i saa 
Fald maa have været adskilt fra Skibet med Gitre eller andet; gennem Vest
rummet kunde de komme ud og ind uden at blande sig med de raske andagt- 
søgende.

trapper og trappehuse. De Trapper, som forbinder Taarnrummene med 
de overliggende Etager, er som Regel samtidige med Taarnene; kun ved 10—11 
Kirker er det senere Tilføjelser til ældre Taarne, der forinden har været til
gængelige ad Fritrapper (sml. Sagregister). Almindeligvis fører Trappen blot 
til Taarnets Mellemstokværk, men i Domkirken, Køge, Højelse og Kongens 
Lyngby er de ført adskilligt højere. I nogle romanske og ældre gotiske Taarne 
findes Ligeløbstrapper anbragt i Murlivet, men langt den overvejende Del er 
Spindeltrapper, der næsten altid viser sig i Taarnets Ydre som en Halvtags- 
bygning, hvis ikke Trappen lige netop er anbragt i en Støttepille. Nu foregaar 
Adgangen til Trapperne saa godt som altid direkte fra det Frie, men ved de 
ældre Taarne var Adgangen tidligere indvendig, fra selve Taarnrummet eller 
fra Skibet som i Aagerup (S. 736) og Hersted-Vester; sidstnævnte Sted er Trap
pen i senromansk Tid indbygget i Skibets nordvestre Hjørne. Ogsaa i Ledøje er 
der en indvendig Trappe i Skibet, men den forbinder Over- og Underkirken 
paa samme Maade som det i Kirke-Skensved har været Meningen, at den aldrig 
fuldendte Trappe i Nordøsthjørnet har skullet give Adgang fra Skibet til dettes

1 I Kirke-Hvalsø blev Yestgavlen først gennembrudt med en Arkade 1939.
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Loftsrum. Vanskeligere er det at forklare Trappen i Kagstrup Kirkes Triumf- 
mursvange, hvortil der er Adgang fra Koret; den Maade, hvorpaa Trappen 
ender, tyder nærmest paa, at der har været planlagt en ekstra Etage paa Koret.

vaabenhuse, sakristier og kapeller. Blandt Tilbygningerne er Vaaben
huse lige saa hyppige som Taarne. Hver eneste middelalderlig Kirke er forsynet 
med eet og undertiden med to Vaabenhuse. Ved Kirkerne i Kongens Lyngby 
og Kirke-Skensved findes som nævnt en Kombination af Taarn og Vaaben- 
hus, idet Taarnet ved disse Kirker mod Sædvane er placeret foran Skibets hen
holdsvis Nord- og Syddør, det første Sted af terrænmæssige, det sidste maaske 
af økonomiske Grunde. Blandt Vaabenhusene er der adskillige efterreformato- 
riske, hvoriblandt flere moderne, men de synes alle at have afløst middelalder
lige Forgængere; der kan næppe være Tvivl om, at en Kirke uden Vaabenhus 
har været et Særsyn i sengotisk Tid, men Opførelsen af Vaabenhuse begyndte 
allerede i romansk Tid. Enhver romansk og nogle gotiske Kirkebygninger havde 
som andre Landes Kirker baade en Syddør og en Norddør (Mands- og Kvinde
dør), anbragt lige over for hinanden, en Anordning, som ikke egnede sig for 
vort Klima. Ret tidligt begyndte man at tilmure en af dem (sædvanligvis den 
nordre)1, ligesom det blev almindeligt at rejse et Vindfang eller en Forhal, 
Vaabenhuset, foran den ene Dør. Ser man bort fra de seks-syv Kirker, der har 
to Vaabenhuse2, er det tydeligt, at Syddøren har været den foretrukne; for 
hvert Vaabenhus i Nord er der seks i Syd. — Bemærkelsesværdigt for Køben
havns Amt er, at vi her finder fem-seks romanske Vaabenhuse bevaret, Vidnes
byrd om endnu tre3 samt en Del fra tidlig gotisk Tid; blandt disse sidste er det 
søndre Vaabenhus i Taarnby, der maa have en romansk Kerne, eftersom der 
findes adskillige riflede Sten i Murværket. Ti af de opregnede Vaabenhuse er 
eller har været forsynet med Hvælv (sml. Sagregister: Vaabenhuse), og over 
Hvælvet i Taarnbys søndre Vaabenhus har der været et Styrtrumsloft, der 
sikkert har været benyttet til Tiendekorn. Amtets eneste Vaabenhus, som 
har haft to Etager, det sydvestre ved Roskilde Domkirke, maa ses paa Bag
grund af det samtidige, ligeledes toetages Helligtrekongers Kapel, idet der 
fra Vaabenhuset har været Adgang til Kapellet (sml. S. 1483).

Middelalderlige Sakristier er langt sjældnere end Vaabenhuse, og her i Amtet 
findes langt færre end for Eksempel i Præstø og Sorø Amter. Ialt er der omkring 
25 Sakristier, men godt et halvt Dusin er fra nyere Tid eller helt moderne.

1 En gotisk Kirke som Skensved har to Døre, mens den noget yngre Kirke-Syv blot 
har Syddør, og det samme gælder den i sengotisk Tid stærkt ombyggede Glim Kirke.

2 Taarnby S. 278, Gentofte S. 390, Hersted-Vester S. 487, Høje-Taastrup S. 539, 
Smørum S. 590, Fløng S. 722 samt Roskilde Domkirke, der har tre Vaabenhuse, hvoraf 
et var beregnet for Gejstligheden (S. 1461, 1483, 1488).

3 Hertil kommer en vistnok aaben Forhal til Brug for Gejstligheden, opført o. 1225, 
ved Domkirke-Korets Sydside (S. 1444).
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Sakristiats Plads er paa Korets Nordside i en lille, selvstændig Bygning; anden 
Placering er sekundær som ved Torslunde (S. 513), Glim (S. 698), Aagerup (S. 734) 
og Kalvslunde (S. 1045), hvor det ved fuldstændig Ombygning af Koret er blevet 
anbragt østligst i dette som et smalt korridoragtigt Rum. I Overensstemmelse 
med Sakristiets Formaal, at tjene som Opbevaringssted for Kirkens hellige Kar 
og andre Skatte samt til Værdiboks for Menigheden, blev der ved Rummets 
Udformning taget Hensyn til Faren for Tyveri og Brand. Rummene var til
gængelige fra Koret, aldrig fra det Frie; fandtes der Lysaabninger, var det blot 
smaa Sprækker, og Overhvælvning var en Selvfølge; kun eet Sted (Rorup S. 1112) 
har man ved Opførelsen fraveget Reglen om Overhvælvning og forsynet den 
lille Halvtagsbygning paa Korets Nordside med fladt Loft, der dog senere er 
blevet erstattet med en Tøndehvælving.

Mens Landsbykirkernes Sakristier alle synes opført efter 1450, er der ved 
Roskilde Domkirke og Køge S. Nicolai Bygninger fra henholdsvis 1200’rnes 
3. Fjerdedel og fra o. 1400.

Blot tyve til femogtyve Procent af Landsbykirkerne har et Kapel, Roskilde 
Vor Frue og Køge S. Nicolai har flere for slet ikke at tale om Domkirken, som 
i Middelalderens Løb fik en tæt Række af Kapeller langs hvert Sideskib, og i 
hvis Indre der har været udskilt en Del. Middelalderlige Kapeller har altid 
tjent religiøse Formaal, idet de er opført for at give Plads for nye Alterstiftelser1, 
men samtidig hermed kunde de tjene som Begravelsessted for Stifteren. De 
kan deles i to Grupper: selvstændige Smaakapeller og Kapeller opført ved eller 
indrettet i Kirker. Til den første Gruppe, som er helt forsvunden, hørte for 
Eksempel Privatkapeller som Roskildebispens (S. 131), Kapeller rejst ved 
undergørende Steder som S. Margrethes Kapel paa Stranden ved Køge (S. 1254) 
eller Kapeller af mere interimistisk Art som de, der etableredes paa Dragør 
Fed, naar de store, aarlige Sildemarkeder fandt Sted (S. 306). — Som Kapel
stiftere finder vi Kirken som saadan, Munkeordener, Konger, Bisper eller 
fromme Lægfolk, og næsten alle Kategorier er repræsenteret i Domkirken.

hvælvinger. I Københavns Amts romanske Landsbykirker af Natursten 
træffes oprindelige Hvælvinger kun i de faa bevarede Apsider; disse Hvælv 
er af Form som en Halvkuppel med Vederlag i den krumme Mur, men da 
Oversiden næsten altid er utilgængelig, faar man kun undtagelsesvis Kendskab 
til Udførelsen. I nogle af de forsvundne Tvillingtaarnes underste Stokværk 
har der rimeligvis fra første Færd været smaa Tønde- eller Grathvælv af 
Natursten, men herudover har Træloftet tilsyneladende været den eneste Form 
for Overdækning af Kirkens Indre.

1 Et særligt Forhold er knyttet til det toetages Helligtrekongers Kapel, idet øverste 
Etage var indrettet som Mødested for et af Christiern 1. indstiftet Broderskab (sml. 
S. 1469).
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Fig. 9. Nørre-Dalby. Overside af Østforlængelsens Hvælv, søndre Kappe. (Sml. S. 2214).

støttes de af Piller, hvorfra de bærende Buer udgaar. Flere ældre Hvælvinger 
har meget brede Gjordbuer og tilsvarende Vægpiller, der enten kan være 
ufalsede som i Snoldelev (S. 1022) eller prydet af Halvsøjler som i Hersted- 
Vester Skib (S. 490); men det sidste er Undtagelsen og havde vist kun Paral
leler i de to †Roskildekirker S. Laurentius (S. 37) og S. Olai (S. 136). Alminde
ligst i ældre Tid er de falsede Vægpiller med store Fremspring for Gjord- og 
Skjoldbuer, men efterhaanden mindskes disse Fremspring, og i Hjørnerne 
mellem dem indskydes en Halvstensstav, som danner Vederlag for Ribberne. 
Pillernes Kragbaand kan være omløbende eller ensidige, og de sidste, der 
fortrinsvis træffes i Egnen mellem Roskilde og Køge, synes næsten udeluk
kende at høre 1300’rne til; i begge Tilfælde er Profilet en simpel Skraakant. 
Værløse (S. 635) har dobbelt Kragbaand af to skraakantede Led, men ellers 
bestaar de sammensatte Kragbaand i Landsbykirkerne altid af Hulkel over 
Rundstav adskilt af glat Skifte, en Type, som overvejende hører hjemme
o. 1400. Fra omtrent samme Tid kendes det ganske simple Kragbaand, der 
bestaar af et cirka fire Centimeter højt, fremspringende Skifte. Et Kragbaand 
af Formsten med spidsbladet Profil som Højelse (S. 1241) er Undtagelsen og 
skyldes sikkert Paavirkning fra Køge S. Nicolai. — Dværgsøjlerne under 
Ribberne i tidlige Hvælv som Domkirkens Midtskib og Taarnby (S. 1381* 
og 284*) er udstyret med Halsring og Kapitæl, men senere erstattes Kapi
tælet undertiden af en Konsol formet som Menneske- eller Dyrehoved, og saa- 
danne Konsoller træffes desuden af og til under selve Søjlen, eller de optræder 
i Stedet for Søjler, hvilket er temmelig almindeligt i Københavns Amt1; fuld
stændigt degenererede Dværgsøjler træffes i Smørum (S. 591), hvor der under

1 Sml. Sagregister: Artikel Stenskulptur.
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Ribbenedløbet kun er fire afrundede Skifter som Mindelse om Søjleskaftet. 
Dværgsøjler og Konsoller benyttedes endnu henimod 1400, da S. Andreas 
Kapel opførtes. — Lige saa længe holdt den trekløverformede Ribbe sig, men 
Bredden formindskes efterhaanden til en halv Sten, og Midtleddet udformes 
med skarp Ryg for endelig at blive forsynet med en lille Platte. Senere kan 
Profilet være mere sammensat, men almindeligst er dog de retkantede Halv
eller Kvartsten brede Ribber, der allerede i 1300’rne optræder Side om Side 
med de profilerede. Undertiden kan Gjordbuen være ganske smal og retkantet 
som Ribberne (f. Eks. Taarnby S. 285), men det hænder ogsaa, at retkantede 
Ribber optræder sammen med profileret Gjordbue som i Reerslev og Snoldelev. 
Rundstavene langs Kappernes Fødselslinier holder sig betydelig længere ned 
i Tiden end Dværgsøjlerne og den trekløverprofilerede Ribbe; man træffer 
dem endnu i Helligtrekongers og Birgitte Kapeller i Roskilde, som er opført 
i 1400’rnes 2. Halvdel, men det er vistnok ogsaa nogle af de yngste Eksempler 
og næppe uden Forbindelse med disse Hvælvs iøvrigt gammeldags Udførelse 
(sml. S. 1466). I Landsbykirkerne muredes Rundstavene ikke altid af Form
sten, men dannedes af Puds over et fremspringende »Skifte« af Teglflækker 
eller Stumper af Munketagsten som i Gadstrup (S. 2171, Fig. 2). Undertiden 
nøjedes man paa det Tidspunkt med at efterligne Rundstavene i den malede 
Dekoration (sml. S. 1004). — Den lille diagonaldrejede Slutsten i Ribbernes 
Sammenstød er meget almindelig i Landsbykirkerne i Perioden fra 1400—1500, 
men træffes dog baade før og efter. Slutstenene kan undertiden være runde 
og rent undtagelsesvis prydet med et lille Relief; helt enestaaende herhjemme 
er de fra Ribbekrydset nedhængende, udskaarne Rosetter i Helligtrekongers 
Kapel (S. 1477*).

Bindermurede Helstenshvælvinger gik stort set af Brug allerede omkring 
1300, og derefter træffes de kun undtagelsesvis som f. Eks. i Domkirkens 
Taarnhvælv (fra o. 1400) og i Oluf Mortensens Vaabenhus (som rejstes ved 
Domkirken lige efter den store Brand 1443). Over en Snes af Amtets Kirker 
med Hvælv fra ung- og højgotisk Tid repræsenterer en Overgangsform mellem 
Hel- og Halvstenshvælv, idet Kapperne i alle disse Hvælvinger er Helsten 
tykke forneden og Halvsten foroven. Forløbet af Skifterne svarer til det, der 
er omtalt ovenfor i Forbindelse med Domkirkens sjette Midtskibsfag, og den 
samme Teknik benyttedes med ganske faa Undtagelser til alle de yngre gotiske 
Hvælvinger. Efterhaanden som Middelalderens Slutning nærmede sig, blev 
Hvælvene blot mere og mere indskaarne paa Oversiden, saaledes at Kapperne 
skyder sig op i Tagrummet som vældige Pukler (Fig. 9).

enkeltheder ι romansk og gotisk tid. Dekoration. Det er S. 2190 nævnt, 
at Forbilledet for Tvillingtaarnene maa søges i Sven Normands Katedral, og



KUNSTHISTORISK OVERSIGT. ARKITEKTUR 2207

V. A. 1949 V. A. 1949 

Fig. 6. Roskilde Domkirke. Overside af Høj- Fig. 7. Roskilde Domkirke. Overside af Vest
korets østre Hvælvkappe. Den hvide Streg kappen i Midtskibets 1. Hvælvingsfag fra 

angiver Kappens Isselinie. (Sml. S. 2208). Øst. (Sml. S. 2208).

Først en rum Tid efter at Teglstenen havde holdt sit Indtog i Landet, 
greb Hvælvbyggeriet for Alvor om sig1. Fra de store By- og Klosterkirker 
bredte det sig til Landsbykirkerne, og det er tydeligt, at Roskilde Teglstens- 
katedral har spillet en afgørende Rolle som Formidler af den nye Hvælvings- 
type, Ribbehvælvet. — Gennem Anvendelsen af et bærende Bueskelet over
føres Trykket fra Hvælvingerne til bestemte Punkter i Bygningen, der kan 
forstærkes ekstra ved Opførelse af Støttepiller. Denne Hvælvingstype, hvor 
selve Kappen ikke indgaar i Konstruktionen, men kun er en Udfyldning 
mellem de bærende Buer, tillader Overhvælvning af langt større Rum end 
Grathvælvet, der er dannet som to hinanden skærende Tøndehvælv; yder
mere har Ribbehvælvet den store Fordel, at det kun kræver Stillads under 
de bærende Led samt eventuelt enkelte Ledebuer for Kapperne, mens Grat
hvælvet skal mures paa en helt sammenhængende Bræddeforskalling. Hvælv
byggeriet i Domkirken stod paa i cirka et Aarhundrede, og da den egentlige 
Kirke var overhvælvet, satte Kapelbyggeriet langsomt ind, saaledes at man 
ved dette ene Bygningskompleks gav sig af med Hvælvbyggeri fra omkring 
1200 og Middelalderen ud, ja egentlig lige til vore Dage, eftersom de tre 
efterreformatoriske Kongekapeller ogsaa er hvælvede.

Under Beskrivelsen af Domkirken er der S. 1382 ff. givet en Oversigt over 
alle den egentlige Kirkes Hvælvinger. Fra Øst mod Vest følger man Ribbe
hvælvets gradvise Udvikling. — Apsisomgangens nedre Hvælvinger, Kirkens 
ældste og muret tæt op mod eller omkring 1200, er utilgængelige paa Over
siden, men i Teknik skiller de sig næppe meget ud fra de kun ubetydeligt

1 Ved Siden af Tegl anvendtes undertiden Natursten, hvilket f. Eks. ses i Hersted- 
Vester Taarnhvælving, der overvejende er af Kridt (S. 490).

139*
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yngre Hvælv foroven i Kortaarnefagene, (Apsisgalleriet), Apsis og Højkor. Alle 
disse har Ribber, men Kapperne er muret som i Grathvælv, af Binderskifter 
lagt parallelt med hver Kappes Isselinie (Fig. 6), og uden Forbandt med 
Ribberne; ved Hvælvmidten drejer Skifterne dog blødt over fra den ene 
Kappe til den anden. De Helsten brede Ribber er enten trekløverformede 
eller femsidede, og de bæres af Konsoller (Apsiden) eller Hvælvingspiller med 
Halvsøjler; Hvælvingspillerne støtter ogsaa Gjordbuerne, der sammen med 
Murene tjener som Vederlag for Kapperne; Hvælvingslommerne er udmuret 
til stor Højde i Forbandt med Murhjørnerne1. I Kirkens Tværskib har man 
helt opgivet Grathvælvsteknikken, og Kapperne er her muret af ringformede 
Skifter (Bindere alene eller Løbere og Bindere), som forneden er svagt ind- 
knebne over Ribberne, men heller ikke her i Forbandt med disse. Ved Ind
lægning af en nord-sydgaaende Ribbe i de langstrakte Korsarmshvælv har 
man rent konstruktivt bortelimineret Forskellen mellem de smalle Øst-Vest- 
kapper og de brede Nord-Sydkapper. Ringmurede Kapper uden Forbandt 
med Ribberne træffes endvidere i flere af Sideskibenes Gallerihvælv, men her 
optræder desuden en anden Type, hvor Skifterne (Bindere alene eller Løbere 
og Bindere) staar vinkelret paa Ribberne, mens de langs Kappens Isselinie 
mødes i Siksak; alle Gallerihvælvene i Sideskibene har høje Lommeudmuringer.

I Modsætning til Klosterkirkerne i Ringsted og Sorø, hvor Midtskibets 
Træloft i Tiden o. 1250 blev afløst af Hvælvinger (DK. Sorø S. 38 og S. 132), 
var Roskildes Midtskib fra første Færd planlagt hvælvet, men ved Hvælv- 
slagningen anvendte man ikke desto mindre Skjoldbuer i Stedet for de i Mu
rene udsparede Forlæg; dette skabte visse Vanskeligheder blandt andet ved 
Overgangen fra Hvælvingspillerne (sml. S. 1381). Roskildes Midtskibshvælv i
1.-5. Fag fra Øst, der maa stamme fra 1200’rnes 2. og 3. Fjerdedel, er muret 
af ringformede Binderskifter (Fig. 7) som flere af Hvælvene i Tvær- og Side
skibe, men Kapperne er her i Forbandt med Ribberne, d. v. s. at Ribbe
stenene er blevet forsynet med Nakke. Teknikken i 6. Midtskibsfag, som maa 
være fra Tiden henimod 1300, minder mere om Sideskibsgalleriernes anden 
Type, dog med den Forskel, at Skifterne ikke danner rette Vinkler med Rib
ben, men en spids forneden og en stump foroven (sml. Fig. 8). I 7. Midtskibs
fag, som næppe kan være ældre end o. 1400, har Skifterne i de stærkt buklede 
Kapper et saadant Forløb, at de paa den øvre Side danner spidse Vinkler 
baade med Ribben og med Kappens Isselinier (d. v. s. at Skifterne buer opad 
paa Midten mellem Ribbe og Isselinie). — Fælles for Midtskibets Hvælvinger 
er imidlertid alle de Karaktertræk, der kom til at præge det tidlige Hvælv
byggeri i Landsbykirkerne. Det gælder Kappernes ringformede Skifter, den 
trekløverformede Ribbe, Rundstaven langs Kappernes Fødselslinier og Dværg-

1 Se en ubenyttet Fortanding til Lommeudmuring Fig. 91, S. 1403.
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Fig. 8. Gadstrup. Skibets Hvælv befriet for Puds- og Hvidtelag. I den ene Hvælvsvikkel til højre 
i Billedet ses en tilmuret Lem. (Sml. S. 2171 og 2208).

søjlerne, hvorfra Ribber og Rundstave udgaar; ogsaa den lille Slutsten i Ribbe
sammenstødet forekommer i et Par af Hvælvene.

Allerede tidligt, maaske endnu før man naaede frem til Domkirkens Midt- 
skibshvælvinger, synes Paavirkningen fra det store Hvælvbyggeri at have sat 
ind over for Stiftsbyens ældre Sognekirker af Natursten, thi ved Udgravning 
i flere af disse fandtes Ribbesten, som svarer nøje til dem, der er anvendt i 
Domkirkens ældste Hvælv. Uden for Stiftsbyen er det i den nærmeste Omegn 
og paa Strøget østover mod København, ud paa Amager til Taarnby, man 
træffer de tidligste Hvælv. De to senromanske Teglstenskirker, Ledøje og 
Gevninge, den unggotiske †Køge S. Nicolai og †Bispekapellet i Roskilde blev 
helt eller delvis overhvælvet samtidig med Opførelsen1, og det samme gælder 
saa godt som alle gotiske Tilbygninger med Undtagelse af Vaabenhusene.

I ganske enkelte Tilfælde udhuggedes Vederlaget for Hvælvinger i de gamle 
Mure, naar disse var af bløde Stenarter som Kridt eller Fraadsten, men ellers

1 Ledøje S. 577, Gevninge S. 873, †Køge S. Nicolai S. 178, †Bispekapel S. 143.
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Tidsrum, Navn Side

Tyk
kelse 

Helsten 
( t )  

Halv
sten (Va)

Form og Muremaade Rund
stave

Dværg- 
søjler (D) 

Konsol 
(K)

Ribber

lidt før 1200:  
Domkirken, Apsis- 

omgang og Kor- 
taarne forneden

Domkirken, Rest 
af søndre Kors- 
arm

o. 1200: 
Domkirken, Kor- 

taarnefag for
oven og Apsis- 
galleri 

Domkirken, Apsis 
og Højkor

†S. Laurentius 
(samme Ribbe
profil i S.Hans, 
S. 125)

Fløng, Taarn

1200—1250: 
Domkirken, Kors- 

arme

Domkirken, de fire 
østre Sideskibs- 
fag

Domkirken, 
Kapitelhus 

Hersted-V ester, 
Skib

Hersted-Vester,
Taarn

Ledøje

o. 1250: 
Domkirken, Kors- 

skæring, to ve
stre Sideskibs- 
fag, fem østre 
Midtskibsfag

o. 1250—1300: 
Domkirken, 6. 

Midtskibsfag fra 
Øst

Domkirken, Kapi
telhusets For
længelse

1346

1444

1350

1354

37

724

1388

1388

1446

490

490

577

1389

1?

1

1

1?

1389

1447 1?

Kapper uden Forbandt med Rib
ber, Overside utilgængelig

maaske som ovenfor

Kapper uden Forb. med Ribber 
Bindermuret i Skifter parallelt 
med Kappernes Isselinier (som 

Tøndehvælv) 
som ovenfor, høj Lommeudmuring

Hvælvingspiller udformet som 
Halvsøjler

kuppelagtig, let indskaaret foroven

Kapper uden Forb. med Ribber; 
flad foroven indskaaret mod 
Hjørnerne; Løber-Binder i Ring
skifter med svagt Fald mod Ind
skæringerne 

Kapper uden Forb. med Ribber; 
Løber-Binder eller Binder alene; 
forneden Ringskifter, foroven 
med Fald mod Kappernes Ryg
linie; høj Lommeudmuring 

kuppelagtig, Bindere i Ring
skifter

kuppelagtig, væsentlig Bindere; 
Hvælvpiller udformet med 
Halvsøjler 

kuppelagtig, væsentlig af Kridt

Isselinierne næsten vandrette (som 
i Domkirkens Kortaarnefag)

Bindere i Ringskifter, nogle med 
Fald mod Indskæringerne. Midt- 
skibshvælv har Slutsten

Binder- og Løberskifter, der falder 
mod Kappernes Ryglinie

Overside utilgængelig

+

+

+

K (eller 
Kvart

søjler)

D

D

D + K

+ ÷D

+

D

D

1/1 St., trekløver
formede med 
bredt, rundt 
Midtled 

som ovenfor

1/1, femsidet, kile
formede Sten

som ovenfor

som ovenfor

1/1, trekløv. med 
rundt Midtled

1/1, femsidet

som ovenfor

senere tilføjet

trekløv., over
pudset

som ovenfor

1/1, trekløv. med 
rundt Midtled

som ovenfor

som ovenfor

som ovenfor
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Tidsrum, Navn Side

Tyk
kelse 

Helsten 
(1) 

Halv
sten (V2)

Form og Muremaade Rund
stave

Dværg- 
søjler (D) 

Konsol 
(K)

Ribber

Taarnby, Skib 284 1 kuppelagtig, bindermuret + D som ovenfor
Gladsakse 358 1 kuppelagtig, overvejende Bindere +(ret- 

kant.)
~r- 1/2, femsidet

Allerslev, Kor 804 1?

Andre

kuppelagtig, svage Indskæringer 

rlvælv fra 1200’rne: 144, †282, †

+ 

875, 14

D

02.

1/2, trekløv.,spidst 
Midtblad

o. 1300:
†S. Ib, Skib 51 ? Ribber og Rundstave af Kridt og 

Tegl
+ ? 14 cm, trekløv., 

rundt Midtled
Vor Frue, †Midt- 

skib
74 V. + D 16 cm, trekløv., 

spidst Midtled
Vor Frue, ndr. 71,74 V« kuppelagtig, lidt indskaarne + D x/2, retkantet

Sideskib
ölsemagle, Skib 1257 i—V, ringmuret, svagt indskaaret, opr. 

Lommeudmuring
+ ÷ *f* som ovenfor

o. 1300—1350:
S. Jørgensbjerg, 103 + D 1l i, retkantet

Kor
Koge S. Nicolai, 

Taarnrum
173 1 Hovedhvælv overvejende af Bin

dere, kun lidt ophvælvet
+ K 1/2, femsidet eller 

trekløv. med 
spidst Midtled

Køge S. Nicolai, 
1. Taarnstok- 
værk

175 1 x/2, stærkt under- 
skaaret Rund
stav med Plat
teryg

Taarnby, ndr. 
Vaabenhus

285 l-1/, lidt indskaaret paa Oversiden + ~ x/2, retkantet

Kirkerup, Skib 747 i—72
som ovenfor, opr. Lommeudmur. ÷ ÷ x/4, retkantet

Kirkerup, Vest 748 x/2
almindelig gotisk ÷ D som ovenfor

forlængelse
Smørum, Skib 591 x/2

som ovenfor, opr. Lommeudmur. ~r D (dege
nererede)

x/2, retkantet

o. 1350—1400:
S. Andreas Kapel 1460 V. almindelig gotisk + D trekløv. med 

spidst Midtled
Ejby, Skib 1210 V. meget flade Kapper + K 1U—XU’ retkantet
Gadstrup, Skib 1125 i—x/2 kuppelagtig; Skifterne falder mod 

Kappernes Isselinie; opr. Lom
meudmuring

+ x/2, retkantet

Køge S. Nicolai 192 v2
almindelig gotisk 17 cm, trekløv. m. 

Platteryg eller 
tresidet

Hersted-Vester,
Kor

491 v2 som ovenfor; Kridtstensribber ~r
÷

nuv. treklø v. truk
ket i Puds

Andre Hvælv fra samme
xu

Periode 
eller 1/2

x/2 St. Ribber og 1—1/2 St. Kappe 
St. Ribber 593, 947, 1035, 1036

r 517, 
1077,

555, 875, 90 
†1139.

7, 922, 934, 1154;

1300’erne:
Himmelev, Taarn 648 v2

almindelig gotisk + -f- 19 cm, trekløv. m. 
rundt Midtled

Himmelev, Skib 649 V* som ovenfor, men fladere + D trekløv. med Plat
teryg

Herslev, Kor og 664 x/2
som ovenfor + ÷ D + K V4—1/2, retkantet

Skib
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Tidsrum, Navn Side

Tyk
kelse

Helsten 
(1) eller 
Halv

sten (*/,)

Form og Muremaade Rund
stave

Dværg
søjler (D) 
(Konsol) 

(K)

Ribber

Snoldelev, Skib 
Reerslev, Kor og 

Skib
Andre Hvælv fra

1022
997

samme

1—v2 
l-1/.

Periode

ret svagt indskaaret 
svagt indskaaret; opr. Lomme

udmuring
V4 eller x/2 St. Ribber, 1—x/2 St. Kappe

K
K

r 788, 1084

x/2, retkantet 
som ovenfor

1105, 1239; med
l/4 eller 1/2 St. Ribber og Rundstave langs Fødselslinierne 787, 1126, 1169, 1239; Hvælvfortanding 1401;

Ribbeprofd 39, 162.

stærkt under- 
skaaret Rund
stav

1/2, trekløv. eller 
underskaaret 
Rundstav m. 
Platteryg 

Pærestav med 
Platteryg 

Va, skarprygget 
som ovenfor 
x/4, retk. i Skib, 

skarprygget i 
Østforlængelse 

1l i, trekløv.

1/2, retk. 
som ovenfor

Andre Hvælv fra samme Periode: x/4 St. Ribber og Rundstave 409, 677, 1048, 1067; uden særlige De
taljer 377, 431, 432, 517, 542, 604, 605, 764, 804, 893, 1036, †1140, 1258; Ribbeprofil 76, 194, 1407, 1494.

1/2, retk. forneden, 
skarprygget 
foroven 

som ovenfor 
1/1, femsidet, gla

seret

Andre Hvælv fra samme Periode: 1/l—x/2 St. Ribber og Rundstave 502, 531, 558, 634, 635; 1l i St. Ribber 
og Topkvadrat 393, 635, 894, 948, 963, 1037, 1114, 1227; uden særlige Detaljer 544, 545, 724, 736, 788, 

827, 855, 865, 934, 949, 980, 1084, 1154, 1241 (1—'l./2 St. Kapper), 1448.

1/1 med afrundede 
Kanter og Vulst 
paa Midten 

som ovenfor

o. 1400:
Domkirkens vest 1390 1 stærkt puklede, overv. i Bindersk., + D

ligste Midtfag der falder baade mod Indskæ
ringer og Kappernes Isselinier

S. Sigfrids Kapel 1407, 1 Overside utilgængelig + ÷ ÷
og Bethlehems 1493

Kapel

Taarnby, Syd 286 x/2 almindelig gotisk K
kapel

Greve, Kor og Skib 962 x/2
svagt indskaaret ÷ K

Aagerup, Skib 736 x/2
som ovenfor ÷ ÷ '

Jersie, Skib og 1095 x/2
kubeformet Hvælv ÷ ÷

Østforlængelse

Ejby, Østforlæng. 1210 l-X/2 paa Oversiden Klodser af Grøn- -¿- -÷.
sandskalk

Havdrup, Skib 1077 l-1/* svagt indskaaret + ÷
Gershøj 947 l-X/2 som ovenfor ÷ ÷

o. 1400—1450: 
Hvedstrup 711 X/2 almindelig gotisk ÷ ÷

Ejby 1211 X/2 tilspidset Kuppelform ■
Oluf Mortensens 1466 1 almindelig Munkeforbandt + ÷

Vaabenhus

o. 1450—1500: 
Helligtrekongers 

Kapel
1476 X/2 fire kuplede Hvælv paa Midtsøjle + K

S. Birgitte Kapel 
og Domkirkens 
to vestre Vaa
benhuse

1484—
1489

X/2 almindelig gotiske + ÷

Andre Hvælv fra samme Periode uden særlige Detaljer 378, 410, 518, 532, 559, 635, 688, 700, 701, 
713, 765, 1049, 1227, 1259, 1260; Stjernehvælv (1453).

tredelt, skarpryg.
1400’rne: 

Herslev, Taarn 664 1 almindelig gotiske ÷ ÷

o. 1500: 
Jersie, Taarn 1095 X/2 som ovenfor V2, skarprygget

Andre Hvælv fra disse Perioder, se Sagregister, Artikel Hvælvinger.
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at der i Roskildeegnens Landsbykirker træffes dekorative Enkeltheder, hvis 
Forbilleder ligeledes skal søges i Stiftsbyens ældste Kirker; i de senere Aar 
er der fremdraget adskilligt, som støtter denne Antagelse. Udgravningen 
af S. Laurentius viste, at Apsidens Yderflade var liséndelt (S. 32), som det 
kendes fra Apsiderne i Skibby (Horns Hrd.) og Nr. Jernløse Syd for Holbæk 
samt paa Korene i Kildebrønde (S. 979*) og Krogstrup nær Skibby. Vig
tigere er det dog, at den ældre Kirke, Vor Frue Klosterkirke, i alt Fald paa 
Koret har haft en noget lignende Udsmykning (S. 64), thi hermed er det 
slaaet fast, at Blændingsdekorationen var kendt og benyttet i Stiftstaden 
endnu i 1000-Aarene. Men som for Tvillingtaarnenes Vedkommende saaledes 
ogsaa for Dekorationens, de bedste Eksempler hører hjemme i de tilstødende 
Amter; Kildebrøndes smukke Kor er helt ommuret, omend som en fuldstændig 
Kopi af det gamle, Kirke-Hyllinges Apsis har nok Rundbuefrise, men Lise
nerne erstattes af smaa, pyntelige Trekantkonsoller (S. 907*), og om Tors- 
lundes oprindelige Korparti kan vi kun gisne paa Grundlag af en enkelt Kva
der (S. 514), som dog er yderst interessant, fordi den sætter Kirken i For
bindelse med den angelsaksisk paavirkede Hammergruppe1. Ogsaa i Nørre- 
Dalby2 er der fra det nedrevne Kor bevaret en enkelt Buekvader (S. 1226*), 
som viser, at Koret har haft Buefrise med Konsoller eller Lisener. — Paa 
Brudstenskirkerne synes Dekorationen at være forbeholdt Kirkebygningens 
fornemste Dele, Apsis og Kor; en Undtagelse danner Snoldelev Kirkes Skib, 
hvis Sydmur har tre brede Blændinger, adskilt af Lisener og hver afsluttet 
med fem Rundbuer. Endvidere er baade Kor og Skib i den anselige Kridt- 
stenskirke i Brønshøj forsynet med en smuk Blændingsdekoration, der dog 
sandsynligvis har sine Forudsætninger i Teglstensarkitekturen, fra hvilken 
Bygningen har stilistiske Laan (S. 334); det samme gælder vel Dekorationen 
paa Kagstrup Kirke (af Kridt- og Munkesten, S. 1063*), som iøvrigt, hvad 
den indvendige Apside angaar, maa være paavirket fra Store Hedinge (DK. 
Præstø S. 56). —- Andre Dekorationer, der maa henføres til Stiftsbyen, er 
den søjledelte Aabning, det være sig Vinduet i Torslundes Vestgavl (S. 515*) 
og Himmelevs Taarn (S. 648*) eller Nicherne i Greve Kirkes Apsis (S. 960*) 
og Sonnerups Triumfmur (S. 892*); hele Udformningen af denne Triumfmur 
med de søjledelte Nicher, Profilgesimsen og Halvsøjlerne i Korbuens Vanger 
er enestaaende ligesom det med Trekvartsøjler smykkede Nordvindue i samme 
Kirkes Skib. Baade til Triumfbue og Vindue findes Paralleler i England og 
Frankrig, men der kan næppe være Tvivl om, at det direkte Forbillede har 
været til Stede i en af de to store Roskildekirker fra Sven Normands Tid.

1 DK. Præstø S. 787 og 975. Se iøvrigt C. G. Schultz: Nogle tidlig-romanske Landsby
kirker, deres Alder og Forudsætninger, i Aarb.f.nord.Oldkynd. 1934. S. 195 fî.

2 Af Kampesten med Kridtstensdetailler.
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Mønstermurværk. Mens opus spicatum, der træffes i flere af de ældste Fraad- 
stenskirker1, ikke er opstaaet af dekorative Grunde, gælder dette saa afgjort 
den Sildebensmuring med Teglsten, som hyppigt træffes i senromanske og 
unggotiske Gavle (sml. disse) og i Bunden af adskillige gotiske Blændinger. I 
de bevarede Stik over Domkirkens nordre Sideskibsvinduer iagttoges ved 
Restaureringen, at hveranden Sten var hvidt afpudset, hveranden ubehandlet 
(S. 1370); denne Form er sikkert kommet hertil sammen med Teglbrændings- 
kunsten fra Lombardiet, thi her findes tilsvarende Eksempler, blandt andet 
paa flere af de gamle Adelstaarne i Pavia, hvor de »hvide« Sten dog i Reglen 
er af Kalk eller Kridt. Bæltemuring med Kridt og Tegl hører Gotikken til, 
og det samme gælder Rudemønstre af sortbrændte Bindere ligesom Vekslen 
mellem røde og sorte Sten i Stik og False2. Glaserede Mursten i større Mæng
der træffes i Oluf Mortensens Vaabenhus og tildels i Helligtrekongers Kapel; 
her er det ikke blot Profilstenene i Karme, Pinakler o. a., som har faaet for
skelligt farvede Glasurer, men tillige talrige Sten i selve Murfladen (S. 1462 
og 1471).

Gesimser. Udover de foran givne Eksempler paa Udsmykning af Mur
fladerne frembyder Amtets romanske og senromanske Bygninger ikke meget 
af Interesse; nævnes kan dog Rundbuefrisen under Gesimsen paa Roskilde 
Domkirke, den særligt udformede Buefrise med halvcirkulært Nedhæng fra 
Buemidten paa Vestsiden af Kapitelhusbygningen sammesteds, et Par pro
filerede Gesimser og paa den senromanske Teglstenskirke i Gevninge, en Frise 
med stærkt trykkede Buer, der nærmest virker som en gotisk Fladbuefrise.

Gotikkens Gesimser er saare enkle, naar lige undtages de forskelligt ud
formede Trekløverfriser paa Roskilde Domkirkes Taarne. Hyppigst er den 
simple Falsgesims og dernæst Bloktandgesimsen; denne sidste, som i Præstø 
Amt fortrinsvis træffes mod Nordøst, er her nogenlunde jævnt fordelt und
tagen i Sokkelunds og Sømme Herreder. Sjældnere er den i Sorø Amt saa 
almindelige Trappefrise, baade som Gesims og som Frise med aftrappede 
Blændinger mellem Savskifter. — Den danske Landsbygotik er som Helhed 
fattig paa Enkeltheder; helt alene blandt Landsbykirkernes Tilbygninger har 
Taarnby nordre Vaabenhus en veludformet Firkløverfrise (S. 284*) under den 
østre Gesims3; noget tilsvarende findes kun paa Oluf Mortensens Vaaben
hus, og Forekomsten her er mindre mærkelig, idet Vaabenhusets Tilknytning 
til den nordtyske Gotiks rige Former er nær og aabenbar.

1 F. Eks. Vor Frue S. 66* og Gundsømagle S. 775*.
2 Træffes paa flere høj gotiske Taarne (se Sagregister) samt paa nogle af Domkirkens 

Kapeller og Vaabenhuse.
3 Lignende træffes paa Ørslev Kirke (DK. Sorø, S. 901), og ved Vor Frue Kirke i 

København (DK. København S. 17) er der fundet Formsten af samme Art.
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Gavle. Taggavlene i de romanske Landsbykirker af Natursten synes blot i 
ringe Grad at have været Genstand for Interesse i dekorativ Henseende; til 
Torslundes Vestgavl med den søjledelte Aabning kan kun føjes Korgavlene 
i Brønshøj og Rye (S. 335* og 882) med simple Enkeltblændinger og den til
svarende Gavl paa Gershøj Kirke (S. 946) med et reliefhugget Kors. Med 
Teglstenen følger en rigere Udsmykning af Gavltrekanterne. Paa Greve Kir
kes Vaabenhus (S. 963*) markeres Fodlinien af et Savskifte, og Gavllinierne 
begrænses af fremspringende Rulskifter, der i Toppen mødes omkring et 
Kridtstenshoved; selve Gavlfeltet er udmuret i Siksakmønster. Nørre-Dalbys 
tidligt ommurede Vestgavl (S. 1226*) har en stigende Rundbuefrise under Gavl
liniernes Rulskifte og Mønstermuring som i Greve. En nærmere Betragtning 
af Murværket i de to Gavle viser dog en tydelig Forskel; i Greve har Siksak- 
eller Aksemønstret en horisontal Virkning, i Nørre-Dalby derimod en ver
tikal, og den første er typologisk ældst, sikkert afledet af Naturstenskirkernes 
opus spicatum. Tilsvarende Motiver er benyttet ved nogle af Domkirkens 
Gavle, hvor der ydermere forekommer en Tredeling ved Lisener eller Halv
søjler; Midtfeltet paa den søndre Korsarmsgavl afsluttes med en Trekløver
bue, og samme Form træffes i Domkirkens Kapitelhus paa den egenartede, 
tvedelte Gavl fra 1200’rnes 2. Fjerdedel. I de skjulte Spidsgavle paa Dom
kirkens Sideskibe følger man vestover en langsom Gotisering, men ingen af 
Domkirkens Gavle forsynedes med Kamtakker, og de synes højst at have haft 
et Par udkragede Skifter langs Taglinien (S. 1374). Bevaringstilstanden af de 
ældre gotiske Gavle rundt ved Landsbykirkerne er ringe, og det er ikke muligt 
at afgøre, hvor tidligt Kamtakkerne bliver almindelige, men fra o. 1400 var 
en Gavl uden Takker vistnok usædvanlig. Paa den senromanskè Nørre-Dalby 
Gavl har der været en Toptinde ligesom formentlig ogsaa Fodtinder, og dette 
Motiv genfindes bl. a. i Jyllinge, hvis glatte, gotiske Gavlkamme har Rester af 
en diagonaldrejet Pinakel (sml. Højerup i Præstø Amt S. 361). I den senere 
gotiske Tid træffes undertiden en Kombination af Pinakler og Kamtakker, en 
Form, som blev meget almindelig paa Fyn, men hvis fineste Repræsentant 
paa dansk Omraade er Oluf Mortensens Vaabenhus, hvor Pinaklerne er for
beredt helt nede ved Taggavlens Fodlinie1.

Fra de af Halvsøjler eller Lisener delte senromansk-unggotiske Gavle var 
Springet ikke stort til Gavle med selvstændige Blændinger, og forøvrigt er 
den hyppige Anvendelse af tre spidsbuede Blændinger sikkert inspireret af 
Overgangstidens Vinduestregruppe. Ogsaa længere ned i Tiden har Vindues
grupper dannet Forbillede for en Blændingsgruppe, thi paa anden Maade kan 
man næppe forklare Ligheden mellem det særprægede Vinduesparti paa

1 Ogsaa det nærtbeslægtede Helligtrekongers Kapel har Pinakler og Kamtakker, 
men hele Dobbeltgavlen er ommuret i forrige Aarhundrede.
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S. Andreas Kapel ved Roskilde Domkirke (1300’rnes sidste Aartier) og Tag- 
gavlsblændingerne paa Vaabenhuset i Jydstrup, nordøstligt i Sorø Amt (DK. 
Sorø S. 469). Men derudover er de gotiske Blændingsgavle i nogen Grad inspi
reret af den nordtyske Teglstensgotik, og det er tidligere nævnt, at de bedst 
bevarede af Roskilde Domkirkes gotiske Tilbygninger, Oluf Mortensens 
Vaabenhus fra 1440’rne, og det lidt yngre Helligtrekongers Kapel, samt Køge 
S. Nicolai Kirke og dets lidt ældre Taarn staar i et nært Afhængighedsforhold 
til Arkitekturen i Egnene Syd for Østersøen. I Landsbykirkerne tumlede Byg
mestrene med Blændingsmotiverne; kun yderst sjældent fandt disse som i 
romansk Tid Anvendelse til Udsmykning af de egentlige Mure, men paa Gav
lene varieredes Blændingernes Form, Antal og Sammenstilling i det uendelige; 
Forskellighed eftertragtedes i en saadan Grad, at de to Gavle paa samme 
Taarn kun yderst sjældent er helt ens. Selv inden for en Gruppe paa tre Gavle, 
der enten maa skyldes samme Forlæg eller een Mester, er der flere smaa Af
vigelser1.

Kirke-Skensveds ødelagte Vestgavl, der sandsynligvis hører hjemme i 
1300’rne, har Rester af en Korsblænding flankeret af to Spidsbuer, maaske 
bestemt for en Krucifiksgruppe (sml. DK Sorø S. 1228), men ellers er tre og 
efterhaanden fem Høj blændinger2 den almindeligste Gavldekoration langt ned 
i Tiden; Blændingerne er i Reglen spidsbuede, og den midterste kan være delt 
af en Hængestav paa Konsol og kronet af en lille Cirkelblænding som Borup 
(S. 1178*). I Tiden fra o. 1400 træffes jævnligt en stavværksagtig Opdeling af 
Spidsbuens Bund (Herlev S. 375* og Lyngby S. 410*), men det forekommer 
heller ikke sjældent, at selve Blændingen er stavværksmuret, oftest med dob
belt Spærstik og Rude over kort Hængestav, hvorimod falsede Blændinger 
er sjældne og sikkert paavirket fra Køge S. Nicolai Kirke (sml. Sagregister). 
Side om Side hermed øges Gavlblændingernes og Kamtakkernes Antal, saa- 
ledes at Gavlfladen efterhaanden opløses helt i lodrette Baand. Op til 11 Høj
blændinger træffes, og alle Blændinger eller kun den midterste kan være under
delt med en (eller to) kortere eller længere Stave. Afdækningerne varierer 
stærkt, snart Spids- eller Fladbuer, snart aftrappet, spærformet eller vandret 
falset, og flere forskellige Former optræder jævnligt paa samme Gavl. Ogsaa 
Blændinger med hesteskoformet Afslutning forekommer undtagelsesvis, og i 
Forbindelse med den vandrette Blændingsafslutning findes i Egnen omkring 
Køge af og til et lille nedhængende Kors, et Motiv som kan føres hen til S. Nico
lai, hvor Korset dog sidder paa Inderblændingens spidsbuede Spejl (S. 195*).

I enkelte Tilfælde kan Høj blændingerne være indrammet af et fordybet

1 Sml. Snoldelev Østforlængelses Gavl S. 1024*.
2 Paa Smørum Kirkes Taarn fra 1300’rne har Østgavlen tre, Yestgavlen fem spids

buede Højblændinger til hver Side flankeret af smaa Cirkelblændinger.
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Baand, der som oftest følger Kamtakkernes Konturer. Gavle med Baand- 
blændinger er sjældne og her i Amtet findes kun to, Kirke-Hvalsø Vaabenhus 
og et Kapel ved Herslev; en Parallel træffes i Præstø Amt (Sandby S. 698*) 
og nogle faa i Frederiksborg og Holbæk Amter samt enkelte paa Fyn og Als.
— Den nævnte Herslev Gavl og Gavlen paa Høje-Taastrup nordre Vaabenhus 
er ens med Hensyn til Højblændingernes Antal og Form, og den tvedelte 
Midtblændings Stav er udstyret med de saakaldte Stormstigetrin, der kendes 
fra sengotiske Hvælvingsribber (sml. DK. Præstø S. 1062 og Sorø S. 1221).

En særlig smuk Variant af Højblændingstypen forekommer paa Vestgavlen 
af Glims Taarn (S. 699*) og paa Hvedstrups Sakristi (S. 713*); her brydes 
Høj blændingernes Delestav af skraatstillede Skjoldblændinger som paa Sakri
stierne ved Oppesundby (Frederiksborg Amt) og Vordingborg (DK. Præstø 
S. 173*), hvilken sidste dog er de andre overlegen baade med Hensyn til Rejs
ning og Detailler. Den har blandt andet de skaktavlmurede Delestave, der 
jævnligt findes i Holbæk Amt, men som her i Amtet kun træffes paa Oluf 
Mortensens Vaabenhus.

Skjoldblændinger er iøvrigt forholdsvis hyppige, enten de nu optræder som 
paa fornævnte Gavle eller som almindelige Blændinger, og den pudsede Bund
flade har sikkert haft kalkmalede Vaaben. Formen er stort set den samme 
paa dem alle: en ligebenet Trekant med lige Overrand og mere eller mindre 
udbugende Sider, velkendt fra Sigiller, Gravsten og Kirkeklokker1 fra 1200’rnes 
Slutning til et Stykke hen i 1400’rne. Skjoldblændingerne er med ganske faa 
Undtagelser skraatstillede, saaledes som det fra Begyndelsen af 1300’rne blev 
almindeligt at fremstille Skjolde2. Det sikkert ældste Eksempel paa en Gavl 
med Skjoldblændinger har vi i S. Andreas Kapel, der 1396 omtales som tid
ligere stiftet; Blændingernes Sider er her stærkt udbugende og svarer nøje til 
Skjoldet paa Jacob Jonsen Skaves Ligsten i Ringsted S. Bendt, hugget 1381. 
En noget mindre Udbugning har Skjoldsiderne paa Herlevs Vestgavl (S. 375*), 
der maaske er en Snes Aar yngre, og Resten af de Bygninger i Amtet, der har 
Skjoldblændinger, maa snarere henføres til 1400’rnes 1. end 2. Halvdel.

I sengotisk Tid affødte den stærke Vertikalisme i Gavldekorationerne efter
haanden en Reaktion hen mod horisontal Opdeling; det var Renaissancen, 
der saa smaat begyndte at gøre sig gældende3. Høj blændingernes Ensformighed

1 Henry Petersen: Danske gejstlige Sigiller fra Middelalderen. Samme Forf.: Danske 
adelige Sigiller fra det XIII  og XIV Aarhundrede. P. B. Grandjean: Dansk Heraldik. 
F. Uldall: Danmarks middelalderlige Kirkeklokker.

2 Foranlediget af, at Krigeren begyndte at bære Skjoldet i skraa Stilling. Grand
jean S. 59.

3 Var ikke Gavlen paa S. Andreas Kapel ødelagt, havde vi maaske her haft det æld
ste Eksempel paa vandret Opdeling; dog kan de fem ens høje Blændinger flankeret af 
Skjolde have været Gavlens eneste Dekoration (S. 1459).
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blev brudt, enten ved at dele Midtblændingen i to eller ved at indskyde en 
større eller mindre Cirkelblænding i Gavlens Midte; i Bunden af store Cirkel
blændinger kan der være anbragt et ophøjet Kors, en Type, der fortrinsvis 
hører hjemme paa Ringsted-Køge-Egnen1. Den ene Cirkelblænding kan afløses 
af flere, anbragt paa Række nederst i Gavltrekanten under en Række Høj- 
blændinger (Taarnby S. 287*); blandt Varianter med tilsvarende Opdeling (en 
lav nedre Frise under Højblændinger), men med andre Blændingsformer, kan 
nævnes Snoldelev (S. 1024*), der har Slægtninge i Præstø Amt. Adskillige af 
de vandret opdelte Gavle er dog langt rigere, med vekslende Rækker af Cir
kelblændinger, smalle »Pibeblændinger« og Savskifter, af og til blandet med 
sjældnere Blændingsformer som Kors, Rude, m. m. Rigest af disse er vel nok 
Gavlene paa S. Laurentii Taarn fra o. 1525 (S. 40*), men Gavlene i Ballerup, 
Glostrup, Vallensbæk m. fl. nær København staar ikke meget tilbage. Maaske 
har der paa en af de forsvundne Kirker i København været Gavle af samme 
Type, der har tjent som Inspiration, men iøvrigt er de etagedelte Gavle al
mindelige i Præstø Amt og den nærmestliggende Del af Sorø, omend der ofte 
her er lagt endnu større Vægt paa Cirkelblændingerne.

Sokler og Kragbaand. Kun en lille halv Snes romanske Kirker er forsynet 
med Sokler under baade Kor og Skib, og et tilsvarende Antal har Sokkel 
under et enkelt Bygningsafsnit. Indvendige Sokler kendes bortset fra Roskilde 
Teglstenskatedral kun under nogle Korbuevanger. Sokler af Fraadsten og 
Kridt er oftest skraakantede, men kan være sammensat af to eller tre Skraa- 
kanter eller Skraakant og kvartrundt Led. Granitsokler kan være ret-, skraa- 
eller hulkantede, men det sidste synes almindeligst. Under Domkirken træffes 
Granit sammen med flere Teglstensprofiler. — Korbuekragbaand, snart skraa
kantede snart med sammensatte Profiler, er konstateret ved 14 af de 22 Kir
ker, der har den romanske Korbue i Behold; angaaende Kragbaand ved Døre 
henvises til følgende Afsnit.

Døre og Portaler. De romanske Kirkers Nord- og Syddøre er i udstrakt Grad 
omdannet enten ved Udvidelser eller ved Ændring af Afdækning, men som 
Regel lader Dørstederne sig paavise. Det er nævnt foran, at den ene Dør, 
fortrinsvis den nordre, ofte er tilmuret allerede i gotisk Tid (sml. S. 2205). Der 
kendes ingen romanske Vestdøre udover Domkirkens (sml. ndf.), og ifald der 
har været nogle, er de ødelagt ved Taarnenes Opførelse; af Præstedøre i Koret 
kendes blot to'2. — Den rundbuede Dør med Kilestensstik, Karmfals og smige 
indvendige Karme er langt den almindeligste Form3; Kragbaand forekommer

1 Sml. DK. Præstø S. 1060 og DK. Sorø S. 1229.
2 S. Jørgensbjerg S. 101* og Kirke-Hyllinge S. 906.
3 Norddøren paa S. Jørgensbjergs Skib har mærkværdigvis lige gennemløbende 

Karme uden Fals (S. 102*).



KUNSTHISTORISK OVERSIGT. ARKITEKTUR 2221

nu kun ved fem Døre (sml. Sagregister), men har nok været ret almindelige. 
Af de bevarede Døre har de fleste indvendig en vandret Afdækning af Planker, 
men runde og flade Buer ses ogsaa. Kirke-Hyllinges Præstedør er retkantet 
i ydre Murflugt, og i dens Dæksten er indhugget et rundbuet Tympanonfelt. 
Af Amtets fem Tympana sidder ingen paa oprindelig Plads, men de to Ejby- 
tympana af den sjældne Grønsandskalk er først flyttet efter 1832 (S. 1208*). 
To af Granit, benyttet som Trinsten ved Vaabenhusene i Himmelev og Kim- 
merslev, og Gladsaksetympanet af skaansk Sandsten, anbragt over en yngre 
Præstedør paa Korets Nordside, hører sikkert til de respektive Kirkers Nord
eller Syddøre. Dækstenen i Gladsakse maa ses i Sammenhæng med den rigt 
profilerede, rundbuede Portal af samme Materiale, indsat i Vaabenhusets 
Gavl (S. 358*); til denne Portal, som maa være importeret fra Skaane, findes 
ingen fuldstændig Parallel paa denne Side Øresund. Blandt Brudstenskirkernes 
Døre er der bortset fra Gladsakse endnu kun een, som skiller sig ud fra Mæng
den, Kalvslundes Syddør med tre tætsiddende Kridtstensrundstave (S. 1046*). 
Ved tre Kirker af forskellig Alder har Dørene været anbragt i et lille retkantet 
Murfremspring1, og Fraadstenskatedralen har paa Vestgavlen haft et stort 
Murfremspring, der sandsynligvis har været udformet som en tøndehvælvet 
Niche, i hvis Bund Portalen har siddet, saaledes som det kendes fra Venge 
Klosterkirke i Jylland (sml. S. 1286). Ogsaa Teglstenskirkens ødelagte Vestdør, 
vistnok Amtets eneste Søjleportal, sad i et lille Fremspring (S. 1376).

Paa Overgangen til Gotikken staar Dørene i den lille Kornerup Kirke, hvor 
den nordre er fladbuet under rundbuet og den søndre rundbuet under spids
buet Spejl. Langt de fleste gotiske Døre er fladbuede med eller uden Fals, 
enten det gælder Døre til Kirkerummet, Kapeller, Vaabenhuse, Sakristier, 
Trapper eller Loftsrum; dog træffes ogsaa spidse, runde eller fladrunde Stik. 
En Del af de fladbuede og runde Døre sidder under et spidsbuet Spejl, men 
der findes tillige enkelte spidsbuede, falsede Døre uden Spejl. En usædvanlig 
fornem Udformning med mange profilerede False har den i Gundsømagle- 
skibets Vestgavl indhuggede Portal til Taarnrummet (S. 777*).

Vinduer. De romanske Vinduers Form, Anbringelse og Fordeling i Murene 
svarer til, hvad der kendes i de andre sjællandske Amter. Uden for Apsider 
træffes Cirkelvinduet undtagelsesvis i Sydmuren af Taarnby Kirkes Tvilling- 
taarn (S. 281*) og i Gundsømagle Vestgavl (S. 776); det sidste Sted har den 
aldrig fuldførte Aabning, som synes hugget i senromansk Tid, en Diameter paa 
2,2 Meter, hvilket tyder paa, at der var planlagt en Vinduesrose. Kilestens- 
stikket er den gængse Afdækning lige fra 1000-Aarene; kun S. Jørgensbjerg 
(S. 101) har et Vindue med Monolitoverligger af en tynd Fraadstensflage, 
hvori Buen er udmejslet. Teglstensvinduer har Glasfals af Sten paa Højkant,

1 Kirke-Saaby S. 854, Gevninge S. 874, Kagstrup S. 1064*.
140
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og en tilsvarende Fals forekommer ved sene Naturstenskirker1. Ellers findes 
der i Naturstensvinduerne oftest en dyb Rille, i hvilken Trækarmen indmuredes 
straks ved Opførelsen; i visse Tilfælde kan Glas og Blyramme være indsat i 
en lille V-formet Rille eller, hvor Smigene støder sammen i en Vinkel, blot 
være fastgjort med smaa Metalbaand i Fuger eller Sten2.

Allerede mens Teglstenskatedralens Østparti stod under Opførelse, begyndte 
man saa smaat at efterkomme Gotikkens Krav om mere Lys i Kirkerummet, 
idet Apsisomgangens allerede fuldendte Enkeltvinduer erstattedes med Grup
per af tre tæt sammenstillede Vinduer, af hvilke det midterste er højest. I 
Domkirkens Østparti er alle Vinduer endnu rundbuede, men mod Vest be
gynder Spidsbuen at gøre sig gældende, omend Vinduerne stadig har de smige 
romanske Karme. I Daastrup Kirkes Østgavl (S. 1168*) træffes et typisk 
Overgangsvindue, smiget og spidst, men med rundbuet Lysning.

Sandsynligvis sideløbende med de romanske Kirkers Overhvælvning blev 
Lysarealet flerdoblet, idet store Vinduer med en eller flere False3 afløste de 
smaa romanske. De gotiske Vinduer er spids- eller fladbuede, men rundbuede4 
eller fladrundbuede ses af og til. Vinduerne kan have spidsbuet Spejl, og Kar
mene kan som i flere af Roskildetilbygningerne være rigt profilerede; Spor 
efter Stavværk er undtagelsesvis bevaret (sml. Sagregister).

Glamhuller. De gotiske Taarne kan have indtil tre Glamhuller5 i hvert afi?
Klokkestokværkets Mure, men det almindelige er eet eller to. Saa godt som 
alle Glamhuller er falsede, og Stikkene kan være spids- eller fladbuede, men 
fladrunde forekommer ogsaa. Hvor der er to Aabninger i samme Mur, er disse 
oftest anbragt nær hinanden, i visse Tilfælde kun adskilt af en Halvstens 
Pille. Mange spidsbuede Glamhuller er stavværksdelte (med to slanke Aab
ninger kronet af rudestillet eller cirkelformet Glug), ligesom mange af Tag
gavlenes spidsbuede Blændinger, og udvendig flankeret af Blændinger, som 
danner Optakten til de blændingsprydede Gavle.

Gulve, Lofter og Tagværker. Romanske Gulve kendes blot fra faa Kirker; 
de bestaar af et Lag Kalkmørtel eller en Pikstensbrolægning ud jævnet med 
Kalkmørtel. Koret har sikkert altid været hævet mindst eet Trin over Skibet, 
saaledes som det er iagttaget ved Udgravning i et Par Kirker6, og Alteret eet 
eller flere Trin over Korets Gulv7. Ornamenterede og glaserede romanske Fli-

1 F. Eks. Brøndby-Vester S. 449 og Daastrup S. 1168*.
2 Begge disse Former træffes i Taarnby S. 280 f.
3 Prismeformet Lysningsprofll kendes fra tre Kirker (sml. Sagregister).
4 Blandt disse skal nævnes Østvinduerne i Ballerup S. 605, Jersie S. 1095 og Ølse- 

magle S. 1258, der tillige har smige romaniserende Karme.
5 Sml. Artiklen: Glamhuller i Sagregistret.
6 †S. Laurentius S. 36, †Alle Helgen S. 2162 og Gadstrup S. 2171.
7 †S. Laurentius og †Alle Helgen.
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ser træffes af og til, men langt fra i 
det Omfang og den Rigdom af Møn
stre, som kendes fra Midtsjælland1.
Blandt de glatte, romanske Fliser er 
der imidlertid Grund til særlig at hefte 
sig ved dem, der ved Udgravningen 
afdækkedes i †S. Laurentius (S. 35*).
Det fornemme Gulv er her opdelt i 
store Felter, hvert med et Mønster 
af koncentriske Ringe og Diagonal- 
baand udført af kvadratiske og tre
kantede Fliser med sort og hvid Be- 
gitning af Pibeler (Fig. 10); Gulvet 
leder Tanken hen paa de ganske vist 
langt mere forfinede italienske Kirke
gulve af sort og hvid Marmor i smuk
ke Mønstre, og der kan næppe være 
Tvivl om, at disse Gulve direkte eller 
indirekte har været Forbilledet for den Mand, som ledede Arbejdet i †S. Lau- 
rentius‘^. I gotisk Tid blev Gulvene ofte lagt af Munkesten i Sildebensmøn
ster, men der er ogsaa fundet Prøver paa glaserede, gotiske Gulvfliser, saavel 
uden som med Ornamenter (sml. Sagregister).

Mindelserne om romanske Bjælkelofter og Tagværker er næsten lige saa 
sjældne som Gulvene. Hist og her træffes en Bjælke med Udskæringer for to 
Spærstivere eller en Gavl med Aftryk af et helt Spærfag, og i Gershøjs Triumf
gavl er der Hul efter en Tagkøl over Koret. De faa Bjælker med Spærstiver- 
udskæringer har alle Sømspor paa Undersiden, hvad der viser, at Loftsbræd- 
derne har været fastsømmet under Bjælkerne. — De romanske Bjælkelofter 
afløstes i gotisk Tid saa godt som alle af Hvælvinger (sml. S. 2206), og der 
kendes ingen gotiske Trælofter. Tagværkerne fra denne Periode er næsten 
altid forsynet med to Lag Hanebaand og Krydsbaand.

bygherrer og opførelsestid. I Roskilde finder vi foruden Haralds eller 
Svens Trækirke Danmarks ældst kendte Stenkirke, Estrids Kirke, opført efter 
1026, og dennes Efterfølger, den muligvis før 1080 indviede Fraadstenskate- 
dral, hvis Bygherre, Sven Normand, havde Kongens Støtte til sit Byggeri. — 
Lige uden for Stiftstaden ligger en af de allerældste Landsbykirker, S. Jørgens- 
bjerg, der med sine Mindelser om Træarkitektur kan have været fuldendt

1 DK. Præstø S. 1053 og Sorø S. 1230.
2 Hugo Matthiessen: S. Laurentii Kirke i Roskilde, AarbKbh. 1931. S. 161 f.
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Fig. 10. Roskilde. †S. Laurentius. Detail af Ski
bets Flisegulv. (S. 2223).
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endnu i 1000-Tallet, maaske nogenlunde samtidig med Fraadstenskatedralen; 
det behøver ikke at være Roskildebispen, der er dens Bygherre, men det skal 
dog nævnes, at der i to af hans Kirker, Katedralen og Ringsted S. Maria- 
kirke, er fundet krumhugne Fraadstenskvadre, som tyder paa, at der har 
været lignende arkitektoniske Led paa disse Bygninger.

Ifølge Kong Valdemars Jordebog (o. 1230) hørte Smørumlille, Brøndby- 
Vester, Kongens Lyngby og Roskilde til det sjællandske Kongelev (Krongods). 
Vi ved som nævnt, at Kongen støttede Opførelsen af Katedralen, og det er 
muligt, at ogsaa andre af Roskildekirkerne, der næsten alle er store og anselige, 
har nydt godt af Kongens Bevaagenhed. Mens baade Smørum og Brøndby- 
Vester synes for smaa og ubetydelige til, at Kongen kan have haft nogen Andel 
i Opførelsen, kan dette have været Tilfældet med Lyngby Kirke, hvor Byen 
allerede fra gammel Tid er blevet kaldt Kongens Lyngby; Kirken her er som 
flere af de forsvundne Roskildekirker betydelig større end Hovedparten af 
Amtets øvrige Kirker.

Amager med Taarnby, som ogsaa i Middelalderen bar Navnet Burgby, er 
ligeledes opregnet under Kongelev, men kan næppe have været det paa Jorde- 
bogens Tid, eftersom Byen 1186 tilhørte Biskop Absalon, der enten kan have 
faaet den af Kong Valdemar sammen med »Borgen ved Havn« eller have arvet 
den fra sin Slægt. Ved Taarnby laa der 1186 en Borg, som kan være rejst af 
Kongen eller en sjællandsk Stormand, og den usædvanlig store og interessante 
Kirke fra o. 1100 er sikkert rejst af Borgens daværende Ejer som Borgkirke.
— Den anselige og smukke Brønshøj Kirke, hvortil Absalon havde Kaldsretten 
o. 1186, kan efter sine Stilformer meget vel være opført under Biskoppens 
Auspicier. Om dette ogsaa har været Tilfældet med det sikkert tvillingdelte 
Taarn paa den lille Gadstrup Kirke Syd for Roskilde, kan ikke siges, men 
det er værd at bemærke, at Kirken var Absalons Ejendom 1176, at Taarnet 
ikke tilhører den ældre Type med Pulpitur og derfor maa henføres til 1100’rnes
2. Halvdel, samt at Kirken har en Døbefont, som tilhører Gruppen af Sten
huggerarbejder, der tillægges Hvideslægtens Stenmester.

Flere af de ældre fra Fraadstenskatedralen paavirkede Tvillingtaarnskirker 
har haft et Pulpitur, og dette maa analogt med Katedralens Kongepulpitur 
være beregnet for en Stormand. Det vides, at Herremænd i visse Tilfælde 
alene opførte en Kirke ved deres Hovedgaard, og Muligheden for, at S. Olai 
og Taarnby har været saadanne Gaardkirker, kan ikke afvises. Den mærkelige, 
senromanske Ledøje Kirke fra o. 1225 er med Sikkerhed rejst som Gaardkirke 
eller Privatkapel for en Herreborg, som har ligget umiddelbart Vest for Kirken, 
og hvorfra der har været direkte Adgang gennem en lille Forbindelsesbygning 
(sml. S. 578). — Det er dog ikke givet, at den paagældende Stormand, som 
har sikret sig et Pulpitur, alene paatog sig den fulde Udgift til Kirkebyggeriet.
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Maaske har han kun ydet den ham tilkommende Andel til det Byggefond, 
som Sognet skabte gennem Tiendens Indførelse, der sættes til o. 1100, og som 
gennem Kapitalopsparing maa have dannet Basis for 1100’rnes enorme Byg
geri. — Bortset fra de her nævnte Eksempler, hvoraf flere hviler paa Gisninger, 
har vi ingen Oplysninger om de romanske Kirkers Bygherrer, og der findes 
heller ikke i Amtets Kirker nogen Afbildning af Stiftere. I de fleste Tilfælde 
har det vel været Sognebønderne, som i Fællesskab løste Opgaven at rejse 
Stenkirkerne.

den eftermiddelalderlige arkitektur. Aarhundrederne efter Refor
mationen er i høj Grad præget af Sparsommelighed, mange Kirkebygninger 
bærer Spor efter stort Forfald, bl. a. har talrige gotiske Gavle faaet en haard 
Medfart, og ikke saa faa Kirker og selvstændige Kapeller blev nedrevet kort 
efter, at den nye Lære havde holdt sit Indtog. Senmiddelalderens rige Bygge
virksomhed paa Tilbygningernes Omraade fik en brat Ende; nogle adelige 
og kongelige Gravkapeller, et Par Taarne og Spir (S. 2202) samt i nyere Tid 
nogle faa Korsarme og en Del Sakristier (Præsteværelser) er alt, hvad der er 
føjet til Kirkerne i de sidste 400 Aar. Adskillige middelalderlige Tilbygninger 
er nedrevet, og i Tiden efter Reformationen erhvervedes mange af de ved Kir
kerne opførte Helgenkapeller af Adelsmænd, som derefter omdannede dem til 
Gravkapeller for Slægten; at ogsaa Vaabenhuse, Sakristier eller endog Dele 
af det egentlige Kirkerum kunde sælges til Begravelser, findes der flere Eksemp
ler paa. I visse Tilfælde indrettedes der samtidig med Begravelsen et Herskabs- 
pulpitur for Kapellets Ejer som i det Adelige Jomfruklosters Kapel i Roskilde 
Domkirke (S. 1730). I ny Tid er mange af de til Begravelser indrettede Kapel
ler tømt for deres Kister og inddraget i Kirkerummet. — Blandt Gravkapel
lerne er der særlig Grund til at fremhæve to af de kongelige Kapeller ved 
Roskilde Domkirke: Christian 4.s, opført 1614—40 (41) af Bygmester Lorens 
van Steenwinkel, og Frederik 5.s, paabegyndt 1774 af Arkitekt C. F. Hars- 
dorff og fuldendt 1825 af C. F. Hansen. Gavlen paa Christian 4.s Kapel staar, 
som paavist af Beckett1, Henrick de Keysers hollandske Renaissancestil nær; 
det ydre .er fornyet og Gavlens Proportioner stærkt ødelagt ved Domkirke- 
terrænets Regulering. Kapellets indre Udsmykning, der først fuldførtes mellem 
1845 og 1866, skyldes Malerne Eddelien, Marstrand og Heinrich Hansen. 
Frederik 5.s Kapel er fremstaaet som et Resultat af Harsdorffs fransk-romerske 
Studier2. Som et Forarbejde kan Harsdorffs Udformning af Kapellet i Karise 
betragtes (DK. Sorø S. 477). Fr. 5.s Kapel er Harsdorffs Hovedværk og maa

1 Frederiksborg. 1914. S. 66.
2 S. 1527—28. Se F. Weilbach, Arkitekten C. F. Harsdorfî. S. 16—23.
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overhovedet betegnes som en af de betydeligste arkitektoniske Frembringelser 
i det 18. Aarhundredes Danmark.

Af nye Kirkebygninger er der, bortset fra de mange, som er rejst i Køben
havns Nærhed det sidste halve Aarhundrede (S. 2179), kun opført tre i Amtet 
siden Reformationen: Store Magleby, Rødovre og Vindinge (sml. S. 2179); 
den første, Hollænderbyens Kirke, der vistnok stammer fra 1611, er tilsyne
ladende bygget efter hollandsk, protestantisk Mønster, men har iøvrigt bevaret 
Gotikkens Planskema (sml. S. 306 f.). Rødovre fra 1664 er en simpel, rektangulær 
Bygning opført efter Tegning af Frederik 3.s Bygmester Albertus Mathiesen, 
og Vindinge fra 1875 er rejst i ny-romansk Stil af Arkitekt J. D. Herholdt. 
Sæby Kirke, der 1824 ombyggedes til Korskirke af Arkitekt J. H. Koch, 
fremtræder udvendig helt i ny-gotisk Stil. Med Ledreborg Kapel (indviet 1747) 
skabte Arkitekten Joh. Cornelius Krieger et meget smukt Barokinterieur.

GLASMALERIER

Ved et Tilfælde er der i Københavns Amt bevaret flere Rester af Glasmale
rier end noget andet Sted i Danmark, idet man under Ændringer i Sakristi
bygningen ved Roskilde Domkirke 1904 opdagede, at Fylden mellem Hvælvene 
og øvre Stokværks Murstensgulv for en stor Del bestod af malede Glasskaar 
af vidt forskellig Alder og fra vidt forskellige Steder i Domkirken. S. 1542 ff. 
er der udførligt gjort Rede for disse Glasskaar, deres Billeder, »Malemaade«, 
Teknik etc. samt for forsvundne Vinduer i Domkirken.

I Amtets øvrige Kirker er der kun bevaret nogle ubetydelige Skaar af 
farvet Rudeglas, og fra ældre Optegnelser kendes kun et Par forsvundne 
Vaabenmalerier i Glostrup (471) og Kimmerslev (1199). Moderne Glasmalerier 
udført af J. Th. Skovgaard ses i Kirke-Skensved (1107).

KALKMALERIER

I »Kunsthistorisk Oversigt« over Præstø Amt (DK. Præstø S. 1064) frem
hæver C. A. Jensen, at »den sjællandske Malerskole, som blomstrede ved Aar 
1200, synes at have haft sine Centrer ved Issefjorden og i Midtsjælland. I 
Præstø Amt er romanske Vægmalerier . . . relativt sjældne«. Poul Nørlund 
udtaler i sin »Kunsthistorisk Oversigt« over Sorø Amt (DK. Sorø S. 1231): 
»Sorø Amt er et af de rigeste Kalkmaleri-Omraader i Landet; der kan vel 
overhovedet ikke paapeges noget andet, som naar helt op paa Siden af det. . .
I Valdemarstiden var Midtsjælland et Centrum i dansk Malerkunst«.

Naar man om nogle Aar er saa vidt, at ogsaa Frederiksborg og Holbæk
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Amter er »kortlagt« af »Danmarks Kirker«, vil man ikke tale om Rig- eller 
Fattigdommen i de forskellige Amter. Som det oftere er understreget, er Amts- 
opdelingen en ren praktisk Foranstaltning, som intet har at gøre med de 
kunsthistoriske Grænser, der kun sjældent falder sammen med moderne Rets
kredses. Da vil man netop tale om Centrer, som forskyder sig fra Periode til 
Periode, og Udstraalinger af større eller mindre Rækkevidde.

Kalkmalerierne danner ikke nogen Undtagelse. Det er givet, at der har 
været Centra forskellige Steder paa Sjælland, dvs. en Gruppe Kirkedekoratio
ner saa ensartede, at de kan henføres til samme Værksted; selv om der endnu 
knytter sig mange Problemer til disse »Skoler«, kan der næppe være Tvivl om, 
at Roskilde med sin Domkirke og sine talrige andre Kirker har tiltrukket 
adskillige Malere og givet Plads for mange Værksteder.

Sammenlignes Sagregistret over Kalkmalerier i Sorø Amt (DK. Sorø S. 1272) 
med Københavns (2307) Amt, faas følgende Opstilling:

Sorø Amt Københavns Amt

romanske:...........................  13 ..............  20
unggotiske:.........................  15 ..............  12
høj- og sengotiske: ... 41 ..............  73
efterreformatoriske: .. . 21 ..............  14

90 .............. 119

Fra Tiden før 1200 stammer Kalkmalerierne i Kirke-Hyllinge (910*) og Kilde
brønde (982*), af hvilke de første er ældst. Den byzantinsk prægede Kunst 
gav ikke meget Spillerum for Individualisme; alt var lagt i et stramt Skema, 
Følelser udtryktes ikke gennem Ansigtsudtryk, men ved bestemte Holdninger 
og Gestus; Bevægelse var et ukendt Begreb. Alligevel fornægter den ægte 
Kunstner sig ikke, og hvad der hos ringere Udøvere er Skema og Form, bliver 
hos ham Aand. K.-Hyllinge-Mesteren, hvem Poul Nørlund ogsaa tilskriver 
Malerierne i Sæby1 (Holbæk Amt), er en saadan Kunstner, i nærmeste Kontakt 
med europæisk Kunstliv og sikkert selv Udlænding som vel de fleste af de 
bedre Malere herhjemme paa dette Tidspunkt. Motivet: tre Portrætmedail- 
loner (Maria flankeret af Apostle) paa Korbuen forbundet af »Prismestavkors« 
er Sjællands mest karakteristiske romanske Korbueudsmykning; den gaar igen 
i Kirkerup (750*) og Gundsømagle (780*), her med tre Dydehoveder.

Mens K.-Hyllinges Malerier blot virker ved deres Farver, er de kloge og de 
daarlige Jomfruer i Kildebrønde beriget med Detailler i Stukrelief, og denne 
Mode holder sig ud over den egentlig romanske Periode og er konstateret

1 Nørlund-Lind: Kalkmalerier S. 102.
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bl. a. paa en lille, velmalet Figurgruppe i Høje-Taastrup (546), Malerier der i 
alt Fald er efter 1250.

Hvis Sven Normands Fraadstenskatedral havde staaet endnu med sine kalk- 
malede Dekorationer, vilde vi sikkert have Nøglen til mange af de Problemer, 
der knytter sig til Forstaaelsen af Roskildeegnens romanske Kirkedekoratio
ner. I selve Roskilde By er der nu i S. Ib (53*) kun sørgelige Rester tilbage 
af en rig Udmaling med Enkeltpersoner og Scener (Dommedag); med deres 
daarlige Overlevering giver de ikke Grundlag for nogen Kunstnerbestemmelse 
eller for en snævrere Tilknytning til andre af Egnens Kirker.

Den rigeste Skat af romanske Kalkmalerier findes nu i Maaløv (624*), hvor 
baade Triumfmur, -bue, Sidealternicher og tildels Nordvæggen i Skibet har 
bevaret deres Billeder; de er gjort af den saakaldte Hjørlundemester, en fin 
Kunstner og dygtig Tekniker, væsensforskellig fra Hyllinge- og Kildebrønde- 
malerne; hos ham har Stukrelieffer og Guld næsten taget Overhaand, og i 
sine Velmagtsdage maa den lille Kirke have lignet et illumineret Manuskript; 
den overordentlig fine Bevaringstilstand, i hvilken Sidealternichens Madonna 
blev fremdraget, giver et levende Indtryk af de gamle Farver.

Maaløvmalerierne viser nye og stærke Impulser sydfra; det strenge, byzan- 
tinistiske Skema er ved at opløses, det ubevægelige bliver bevægeligt, det gud
dommeligt fjerne mere menneskeligt. Marias Hovedbøjning mod det (endnu 
gammeldags opfattede) Barn er mere end en Attitude; Opfattelsen af Maria 
som Himmeldronning er ved at træde i Baggrunden, og Billedet er et Varsel 
om Unggotikkens fine Følsomhed. »Bevægelsen« ses i Scenen, hvor Kristus 
slæbes af Sted af de to Bødler; den ene trækker, den anden slaar og skubber; 
men Kristus rører sig ikke, han synes ligesom standset i sin Gang for at se 
sig tilbage; det er Bevægelsen i sin Kim, her bogstaveligt, der i overført Betyd
ning. — Til Hjørlundegruppen hører ogsaa Sonnerup (897).

I Teglstensdomkirken kan man kun vente at træffe romanske Kalkmalerier 
i Østpartiet, men bortset fra Hvælvingsrosetterne i Apsisgalleriet er der blot 
bevaret et senromansk Altermaleri (1574*) af Kristus i Mandorla og Marias 
Død(?) paa nordre Korsarmsvæg. Af den ældre Apostelserie i Apsidens Blæn
dinger, med Stukglorier og Ædelstensgruber, findes kun Kalker.

Af andre Malerier er der Grund til at omtale Apostelrækken paa Triumf
væggen over Hvælvene i Gershøj (950), sikkert den øverste af to Billedrækker, 
af hvilke den nederste skjules under Hvælvingskappen samt de senromanske 
i Ørsted (1156*), sikkert det yngste Sæt fra det store sjællandske Værksted, 
jfr. Nørlund-Lind: Kalkmalerier S. 63.

Overgangstidens Stil er bedst repræsenteret i de fine Korbuemalerier (Kains 
og Abels Ofringer) i Ballerup (607*).

For de senere Perioders Vedkommende giver Malerierne i Roskilde Dom
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kirke et udmærket Tværsnit (S. 1569 fî.). Hvælvingsrosetterne i Hovedskibet 
(1576*) er sikkert omtrent samtidige med Hvælvene; i Taarnby paa Amager 
(288*) træffes tilsvarende, men yngre Rosetter.

Det ældre gotiske Figurmaleri repræsenteres i Domkirken af Laurentius- 
billedet (1584*), mens Majestas Domini (1585*) paa Prædikestolspillen er fra 
o. 1300. Et af de fineste Billeder er Altermaleriet fra Slutningen af 1300’rne 
(paa Pille IV S, 1586*), der samtidig er et Minde om en af Kirkens Bisper; det 
viser Treenigheden, Helgener og Bispen selv i fuldt Skrud med Kalk og Oblat.

De mest interessante højgotiske Malerier findes i Kirkerup (750*), hvis rige 
Dekorationer afdækkedes paa Korets og Skibets Hvælv (fra o. 1350) samt paa 
Skibets Nordvæg (o. 1300—50). Blandt de ældre er et Maleri af en Mand og 
en Kvinde, som omfavner hinanden, og ved Siden af en kort, medtaget Maju
skelskrift: LUX.RI.., der sikkert skal udfyldes: Luxuria; her har vi maaske 
Løsningen paa en af de Gaader, der knytter sig til den romanske Billedskulp- 
tur, idet man ogsaa paa Granitbilledkvadrene træffer »Menneskeparret«1. Det 
yngre Sæt har i Koret Scener fra det nye Testamente: Korsfæstelsen, Op
standelsen samt Fabeldyr og i Skibet gammeltestamentlige med Adam og 
Eva, Uddrivelsen af Paradis, Adam og Eva i Arbejde. Eva sidder med sin 
Ten, i hendes Skød hviler to Spædbørn, to andre ligger i en Vugge, som hun 
er parat til at træde med Foden, mens tó lidt større staar for Enderne af 
Vuggen (S. 752*). Her findes ogsaa en levende Skildring af Noahs Sønner i 
Færd med at tømre Arken (Nordkappen), mens Østkappen viser det højst 
skematiske Billede af den færdige Ark paa Bølgerne.

Fra Tiden o. 1400 skriver sig de enkle Dekorationer, som dækker de hvide 
Vægge med et Murstens- eller Kvadermønster (f. Eks. Osted S. 790).

Blandt 1400tallets maleriske Udsmykninger maa især fremhæves de, der 
knytter sig til »Issefjordsværkstedet« samt den fornemme Dekoration i Hellig- 
trekongers Kapel i Roskilde Domkirke, hvis Maler ligeledes har virket i Vor
dingborg Vor Frue (sml. DK. Præstø S. 174*). Ogsaa »Kongstedmesteren« 
og »Højelsemesteren«, der kendes fra baade Præstø og Sorø Amter (Præstø 
S. 1066, Sorø S. 1233), har smykket Kirker i Københavns Amt. Derimod 
findes her ingen paaviselige Arbejder af den i Sorø Amt saa virksomme 
Morten Maler.

Til Issef jordsværkstedet hører Udsmykningerne i Vallensbæk (504*), Kirke- 
Hyllinge (912*), Reerslev (1002*) samt (†)Maaløv (626*); men ogsaa uden for 
Amtet har Værkstedet arbejdet, bl. a. i Skamstrup (Holbæk A.) og Draaby, 
Lynge, N.-Herlev, Sigerslev-Vester (Frederiksborg A.). Dette Værksted, hvis 
Arbejder strækker sig paa begge Sider af 1450, og i hvis Figurer man trods 
senere Tiders »Forbedringer« kan konstatere flere »Hænder«, har haft ganske

1 M. Mackeprang: Jydske Granitportaler S. 206 f., 307.
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faste Forbilleder, i Særdeleshed Biblia pauperum. Forbillederne behandles 
selvstændigt nok, men de hellige Billeder er ikke de zynftige Malere nok; de 
isprænger dem Drôlerier, som leder Tanken hen paa Datidens kirkelige Skue
spil med deres Narre og Badutspringere. Om Drôlerierne har været værre i 
Reerslev end andre Steder, er vanskeligt at sige; her konstaterede Kornerup 
ved sine Undersøgelser, at der fandtes Scener fra Dommedag, der var saa raa 
og anstødelige i Fremstillingen, at de af Hensyn til det sømmelige blev op
givet, ligeledes nogle kolossale Hoveder, der skar Ansigter og rakte Tunge, 
og som syntes at haane de hellige. Netop i de bevarede Helvedesscener har 
Kunstnerne udfoldet et saftigt Humør, og de lader ikke Djævlene tage med 
blide Hænder paa de fordømte.

Teknisk arbejder Værkstedet snart med Stregkonturer snart med Flade- 
farve, og ind imellem Figurerne og de karakteristiske Bælter, som opdeler 
Scenerne, breder sig Ranker og Rosetter paa stjernestrøet Bund.

Til Kongsted-Gruppen hører Ballerup (608*) med en overordentlig rig Deko
ration, der har den særlige Betydning for hele Gruppen, at den i en Indskrift 
nævner Hr. Niels Jensen, Præst ved denne S. Jakobs Kirke; da Hr. Niels vides 
at være død o. 1440, og da Enkeltheder i Rustninger og Dragter peger paa 
Aarene før 1440, har man her et sjældent og kærkomment Dateringsgrundlag.

Højelse-Mesteren (1242*), der ogsaa har dekoreret Tybjerg Kirke i Præstø 
Amt (DK. Præstø S. 612), tilhører Tiden omkring 1450. Hans Emner afviger 
ikke fra de nysnævnte Maleres, men han udmærker sig ved en flot og elegant 
Penselføring i Rankeværket, mens Personscenerne virker ret stillestaaende.

I et noget højere Plan end de hidtil omtalte 1400tals Malerier ligger Dekora
tionen af Helligtrekongers Kapel i Roskilde Domkirke. Samme Maler har som 
nævnt udsmykket Triumfvæggen i Vordingborg Vor Frue, hvorfor Malerierne 
her er sat til o. 1470. I Virkeligheden er det sikkert umuligt at afgøre, om 
Maleren er blevet kaldt til Roskilde med Kapeludsmykningen for Øje og 
derfra sendt til Vordingborg, eller om man har faaet Øje paa hans Kvali
teter i Vordingborg og derpaa hentet ham til Roskilde. Vordingborgmalerierne 
giver den vigtige Oplysning, at den anonyme Maler ikke har været dansk, 
idet et Par Indskrifter mellem Malerierne viser plattysk Indslag. Kalkmale
rierne i Helligtrekongers Kapel antages (S. 1592) at være færdige 1464, da 
Kapellet indviedes, selv om det fremhæves, at de er malet paa et ret tykt 
Hvidtelag, der kunde tyde paa, at Rummet har staaet udekoreret i nogen Tid.

Der kan ikke være Tvivl om, at denne sidste Formodning er rigtig. Thi 
Kalkmalerikonservator Harald Borre har ved de sidste Restaureringer af 
Væggene (afsluttet 1952) konstateret et andet Hvidtelag under det nævnte 
tykke og endvidere eet direkte paa Kirkens Sydmur, der danner Nordvæg i 
Kapellet, under det Pudslag, som er det egentlige Grundlag for Kalkmale
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rierne. Eftersom intet tyder paa, at hele Domkirken har været hvidtet, kan 
følgende Stadier derfor opstilles: 1) Kapellet er færdigbygget, alle Vægge 
hvidtes. 2) Væggene faar paaført et jævnende Pudslag som Underlag for en 
Kalkmaleridekoration. 3) Væggenes Pudslag hvidtes, men der kommer stadig 
ingen Kalkmalerier, men endelig 4) dækkes det sidste tynde Hvidtelag med 
et svært (lidt gulligt) Lag Hvidtekalk, og herpaa males Kalkdekorationen 
(straks eller senere). Hvis den første Hvidtning angiver Indvielsesaaret, bli
ver Kalkmalerierne et Pudslag og i alt Fald eet Hvidtelag yngre. Dette be
høver dog ikke at betyde saa meget, men en halv Snes Aar kan der natur
ligvis godt været medgaaet.

Det er næppe een Mand, der alene har udført den rige Dekoration, men 
Komposition og Udførelse viser klart, at det er een Mand, der har staaet for 
og præget Udsmykningen. En nøjere Udsondring af forskellige Malere vanske
liggøres ved den vidt forskellige Bevaringskarakter. Kaster man f. Eks. et 
Blik paa Billederne S. 1593, Fig. 259 (Maria med Barnet) og Fig. 260 (den 
ene af de hellige Konger), vil man se, at i Marias og Barnets Ansigter er kun 
de første løse Skitsestreger bevaret, mens de egentlige Dækfarver, Detailbe- 
handlingen, er borte, hvad der ikke er Tilfældet med Fig. 260. Imidlertid 
viser de bedst bevarede Billeder en fremragende Karakteriseringsevne. En 
Sammenligning mellem de hellige tre Konger, Laurentiusbilledet og Apostel- 
figurerne viser, hvor mange Strenge Kunstneren havde paa sin Bue. Heller 
ikke her har der nogetsteds været Plads for bare Pletter; en Rigdom af 
Ranker med tvefarvede Blade, Stjerner, Rosetter bidrager til at samle De
korationerne til eet stort Hele.

Af andre Malerier fra 1400’rnes sidste Halvdel kan nævnes Hersted-Vesters 
smukke Korsfæstelsesgruppe og Billedet af Phyllis og Aristoteles (493 f.*), 
Lyngby Kirkes syv Dødssynder (413), Kristi Højde i Køge S. Nicolai (193*, 
sml. Ringsted DK. Sorø S. 146*) samt Malerierne af Matthis Jensen og hans 
Hustruer i Herlev (382*), dateret ved hans Dødsaar til o. 1480.

De vigtigste førreformatoriske Kalkmalerier fra 1500’rne er Dekorationerne 
fra 1511 i S. Birgitte og S. Andreas’ Kapeller i Roskilde Domkirke (S. 1599— 
1605*), hvor Hvælvmaleriernes tætte, frodige Rankeslyng næppe lader en 
hvid Plet af Loftet synlig; her maa særlig fremhæves Maria i Solgisel i An- 
dreaskapellet og i Birgittekapellet den skrivende Djævel, som noterer dem, 
der kommer for sent, og som forstyrrer Gudstjenesten med deres Snak. 
S. Jørgensbjergs Dekoration med Fletværk, Ivarvesnitsrosetter (tilsvarende i 
Stege samt Gudme paa Fyn), Enhjørning, Kvaderværk etc. daterer sig til 
1522. Til Tiden kort efter Reformationen hører Billedet af en luthersk Præst i 
Søllerød (435), og fra 1551 er den store Paulusfigur i Køge (199), mens en 
†Paneldekoration med Bueslag og Akantusranker i Aagerup (738) kan sættes
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sine ældste Byggeperioder bevaret adskillige smukt huggede Søjlepartier, først 
og fremmest i Apsiden, men ogsaa i Helligtrekongers Kapel. Importarbejde er 
sikkert Ledøjes af sort belgisk Marmor udførte Baser og Kapitæler (577 f.*) 
med Bladværk, det ene Kapitæl dog med Løvehoveder. — Ellers indskrænker 
Bygningsskulpturerne sig til de ogsaa her i Amtet almindelige Konsolhove
der (sml. Sagregister) i Blændinger eller Hvælv.

Fra nyere Tid kan nævnes nogle faa Sandstensskulpturer, i Søllerød Maria 
med Barnet fra 1600’rne (434), i Taarnby (279) Universitetets Vaaben 1610 
og i Hvidovre en Kongekrone 1763 (322).

døbefonte1. Af Sjællands godt 200 romanske Granitfonte findes de 57 i 
Københavns Amt, men af disse er Søllerød (439*) en importeret Jyde; fire er 
ikke i Brug: S. Ib (76), Køge (204), Bistrup (nu i Bistrup Ladegaards Have, af 
Roskildetype) og Roskilde Vor Frue Nr. 2 (84), der aldrig er blevet hugget 
færdig.

Af de tre sjællandske Hovedtyper er Roskildegruppen repræsenteret med 39, 
Kalundborggruppen med to og Slagelsetypen blot med een (Ørsted 1160*). De 
resterende 15 er Særtyper.

Der er tre skaanske Fonte fra lomansk Tid, to af Sandsten (522*, 614*) og 
een af Kalksten (473*) samt fire importerede fra Gotland, alle af Kalksten. 
Desuden fmdes der fire fuldstændige, gotlandske Kalkstensfonte med gotiske 
Former (samt en Fod), og fra nyere Tid er der kun tre Stenfonte. Om Malm
gryder og Træfonte, se S. 2288, 2276.

Det samlede Billede af Amtets romanske Granitfonte afviger i Typernes 
Fordeling fra Sjællands øvrige Amter; men mens der dog i disse er flere Fonte, 
der udmærker sig ved deres Udførelse eller Motiver, er dette ikke Tilfældet i Kø
benhavns Amt; her hæver kun een enkelt Font (Gadstrup, jfr. ndf.) sig over 
det almindelige, hvorimod der ikke er saa faa Eksemplarer af ringe Kvalitet. 
Naar man betænker, hvor smukke Fonte, der eksisterer af den enkle Tybo
type (se Kunsthistorisk Oversigt over Tisted Amt, DK. Tisted S. 1072), maa 
man erkende, at f. Eks. Roskildetypen, der har ligesaa gode Muligheder for 
en kunstnerisk Udførelse som Tistedfontene, er blevet sørgeligt misrøgtet og 
staar som en vidnefast Bekræftelse af den ofte fremsatte Paastand om For
skellen mellem jysk og sjællandsk Stenhuggerarbejde.

Der kan næppe være Tvivl om, at der har været en stor Fonteindustri i 
Roskilde, og det er mere end en Sandsynlighed, at de fleste af de Fonte, der 
gaar under Betegnelsen: Roskildetype, er blevet tilvirket i denne By, uden 
at de netop behøver at være hugget i samme Værksted. Der er dog een bestemt,

1 Sml. DK. Præstø S. 1067, DK. Sorø S. 1234 og iøvrigt M. Mackeprang: Danmarks 
middelalderlige Døbefonte. 1941.
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særlig populær Form af Typen — bl. a. repræsenteret af Hersted-Øster (482*, 
se Fig. 11), der træffes over store Dele af Sjælland, og som maa gaa tilbage 
til eet og samme Værksted, maaske endog een og samme Stenhugger. I Mod
sætning til de ofte geometrisk nøjagtige jyske Fonte er denne Specialtype inden 
for Roskildefontene et typisk Frihaandsarbejde; Hovedlinierne er naturligvis 
trukket op med Passer og Maal, men alle de smaa Uregelmæssigheder, der 
karakteriserer saa at sige hver Enkelthed i Fonten og derfor ogsaa Helheden, 
viser, at det afsluttende Arbejde ikke er gaaet efter med mekaniske Redskaber, 
men at det er Mesters Øje og Haand, der har bestemt Linieføringen.

Blandt Amtets Fonte indtager Gadstrup (1131*) en Særstilling baade ved 
sin Form og Udsmykning; den tilhører Kalundborgtypen og har denne Types 
kraftige, smukt udførte Palmetfrise paa Kummen og Smaatræer paa Foden. 
Iøvrigt er de eneste ornamenterede Granitfonte de to primitive i Gladsakse 
(364*) og Store Magleby (312), fra samme Værksted, med vekslende Kors og 
Lillier i lavt Relief, samt den kluntede, firkantede Sonnerup (900*) med Kors, 
Arkader og krydsende Buer.

De tre skaanske Fonte tilhører den i denne Landsdel herskende Palmettype; 
i Overensstemmelse med skaansk, romansk Skulptur er de betydelig elegantere 
end deres sjællandske Granitfrænder, men hæver sig ikke over den almindelige 
skaanske Bestand af samme lethandelige Materiale.

Blandt de gotlandske Importfonte er der kun Grund til at opholde sig ved 
den gotiske Font i Ejby (1218*) med en indristet Apostelrække rundt om Kum
men og fire Figurer paa Foden eller Skaftet; men samtidig er det værd at 
lægge Mærke til, at Antallet af gotlandske Fonte, det være sig romanske eller 
gotiske, er paafaldende ringe her i Amtet, der som nævnt netop ikke udmær
ker sig ved fremragende Granitarbejder.

Af nyere Døbefonte er Køge S. Nicolai (202*) fra 1613 alene ved sit Mate
riale, sort Marmor og rød Porfyr, af stor Skønhed, der yderligere fremhæves 
ved Formen og de gode Proportioner.

gravsten og sten-epitafier. I de hidtil publicerede sjællandske Amter, 
Præstø og Sorø, er der tilsammen registreret syv romanske Gravsten, fire i 
Præstø1 (DK. Præstø S. 1068) og tre i Sorø (DK. Sorø S. 1236), de seks af 
Granit, den syvende er Fraadstenspladen i Bjernede Kirke over Sune Ebbesøns 
Broder, Fin. Københavns Amt forøger dette Antal med 10 Sten (hvoraf dog to 
kun kendes fra ældre Beretninger), og hertil kommer den lille Kalkstensplade 
over Kong Nielses Raad, Helge, død 1128 — for de tre Amter altsaa ialt 18. 
Til Sammenligning kan tjene, at der alene i Tisted Amt omtales 75, alle af 
Granit. Mærkeligt nok er kun tre af de bevarede københavnske udført i den

1 Herlufmaglestenen (DK.  Præstø S. 627*) antages her, sikkert med Urette, for at 
være en oprindelig rejst Sten.
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Fig. 11. Døbefont af Roskildetype, fra Hersted-Øster (sml. S. 2234 og 482).

hjemlige Granit, Torslunde, (af Gravtrætype, 526*) og Vor Frue (88*), begge 
med reliefhugne Ornamenter, samt den indskriftløse Sten i K.-Syv (1149); 
af Granit var ogsaa den forsvundne Sten fra Graabrødre Kirkegaard (154); de 
andre er af gotlandsk Kalksten bortset fra den korsprydede Kridtsten, der 
fandtes som en af Dækstenene over en romansk Murstensgrav i S. Laurentii 
Kirke (43*). Tre Roskilde-Gravsten maa særlig fremhæves, den med Livstræ
korset i Domkirken (2011*) for sin Skønhed, den kistelaagformede sammesteds 
(2011*) paa Grund af sin rige Ornamentik og sjældne Form og den tredie, fra 
S. Olai (136*), paa Grund af sin lange Indskrift og sin Forbindelse med Visby, 
hvor der findes et Eksemplar næsten Mage til; iøvrigt er der flere lignende 
paa Gotland1, saaledes at man maa antage, at Stenen er blevet hugget fuldt 
færdig (evt. bortset fra Indskriften) paa denne 0 inden Eksporten til Danmark.

Da Roskilde Katedral er rigest paa Gravsten i Danmark, og da Køge S. Ni
colai Kirke er en af de rigeste, er det forstaaeligt, at det ikke blot vrimler med 
Gravsten i Amtet, men ogsaa at saa at sige alle tænkelige Typer er repræsenteret 
her; intet Amt kan da bedre end Københavns give en saa glidende Oversigt 
over de skiftende Gravstensmoder fra gotisk Tid, hvor Stenene bliver flade og 
rykker ind i Kirken, og til ind i 1800’rne, hvor de atter lægges eller rejses paa 
Kirkegaarden: først de trapezformede med slanke, fordybede Majuskler, saa 
Minuskelstenene — efterhaanden rektangulære — med Relief-Randskrift og i 
Hjørnerne Firpas eller Cirkler med Evangelisttegn, mens Midtfeltet faar Vaa- 
ben, gejstlige Tegn, Bomærker og til sidst Figurer af de afdøde. Saa kommer

1 Sml. S. 2163, se iøvrigt Västergötlands fornminnesförenings tidskr. 1948. S. 48 ff.
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Renaissancen, Typerne skifter, Randskriften bliver Tværskrift med Fraktur 
eller Versaler, nu igen fordybede, Evangelisttegnene trænges for en Tid til
bage, arkitektoniske Motiver holder deres Indtog med Kartoucher og Engle- 
hoveder, borgerlige Skjolde og Bomærker bliver talrigere. Er der Tale om 
Figursten — en enkelt Gang er der en Forelæsningsscene i italiensk Smag 
(S. 2065 Fig. 666) — staar de afdøde gerne i pilaster- eller søjlebaarne Ar
kader, mens Indskriften er anbragt i et Kartouchefelt; er det rene Indskrifts- 
sten, kan Bogstaverne være anbragt i Arkitektur eller hele Stensiden være 
komponeret som en Bogside med bred Kartoucheramme uden om Gravskrif
ten, sml. ndf.

Allerede i Slutningen af 1500’rne begynder religiøse Motiver, mest Opstan- 
delsesscener, at vinde Indpas i Hovedfelterne, og med Senrenaissancen og Ba
rokken kommer Symbolerne, Forkrænkelighedsmotiver, Dødssymboler, Dyde- 
figurer, og Evangelistcirklerne — nu ofte med Evangelisterne selv — bliver igen 
hyppige, næsten uundværlige; samtidig dukker baade Antikva og Kursiv op 
i Indskrifterne. Middelalderens manende: I Dag mig, i Morgen dig udtrykkes 
ikke blot billedligt, men ogsaa i varierende Sentenser. Selve Gravskriften, der 
efterhaanden helt fortrænger Udsmykningen, beskriver udviklingsmæssigt en 
Cirkel: den enkleste romanske Form er Navnet, Gotikken tager Slægten (Fader 
og Moder) med, Renaissancens og Barokkens Sten kan blive genealogiske Tavler 
eller langstrakte Biografier, der ofte skamroser de afdødes Levned, Dyd og 
Morale; men ogsaa det faar en Ende, med 1800’rnes borgerdydsprædikende 
Indskrifter ebber denne Mode ud, og efter 1850 kan vi igen træffe den middel
alderlige (eller moderne) Gravskriftsform: N. N. hviler her, øget med knappe 
Data om Fødsel og Død, eventuelt suppleret med et: Hvil i Fred (requiescat 
in pace).

Kapitlet om Gotikkens og Renaissancens Sten — Gravstenenes interessan- 
teste Periode baade ikonografisk, kunstnerisk og genealogisk — burde, efter 
hvad der ovenfor er sagt, blive denne Oversigts fyldigste Kapitel, ja, des større 
eftersom der er Sten fra Christian 3.s berømte Bygmester, Morten Bussarts, 
Værksted og fra to store Roskildeværksteder: den hele Ungrenaissancen be
herskende Hans Maler og hans ikke mindre produktive Efterfølger, Roskilde 
Højrenaissance-Mester. Den sidste vil C. A. Jensen identificere med den Billed
skærer Oluf Krog, der er omtalt S. 2256 (sml. ogsaa Note 1), en Hypotese man 
dog maa stille sig afventende overfor. Imidlertid efterlod C. A. Jensen, hvem 
Hovedparten af »Stenbestemmelserne« i »Københavns Amt« skyldes, ved sin 
Død en næsten fuldendt Bog om Gotikkens og Renaissancens Gravsten i Dan
mark. Denne Bog, der muligvis vil udkomme allerede i indeværende Aar, giver 
en saa indgaaende Analyse af Stenene ogsaa i Københavns Amt, at det vilde 
være formaalsløst at ridse Udviklingen detailleret op i dette Amt alene, naar
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den netop hos C. A. Jensen er set i større Sammenhæng. Vi skal derfor nøjes 
med kort at omtale nogle yngre Sten.

Fra Baroktiden, 1655, stammer den meget smukt huggede og velbevarede 
Sten i Roskilde Domkirke (2074*) over Christoffer Urne (død 1663) og Hustru, 
Sophia Lindenov (død 1652); ligner nogle af Renaissancestenene Bogsider — 
se f. Eks. Stenen over Hans Sverresen, død 1588 (242*) i Køge eller Marine 
Mads Sørensens Datter, død 1580, i Roskilde Domkirke (2050), saa minder den 
sorte Urne-Sten i høj Grad om et Bogbind. Ifølge C. A. Jensen er Stenen udført 
i Lorentz Jørgensens Værksted i Holbæk (sml. S. 2074), og det er da ogsaa tyde
ligt, at hele Stilen er hans. Om han derimod egenhændig har hugget den ele
gante Ornamentik i sit Værksted, er et andet Spørgsmaal, selv om det næppe 
dengang har været et Særsyn, at Snedker og Billedhugger forenedes i samme 
Person (sml. S. 2256); saa meget turde dog være sikkert, at om Lorentz Jør
gensen ikke har hugget Stenen, saa har han i alt Fald givet Designation paa den.

Blandt Kirkegaardsmonumenterne tilhører det ældste Nyklassicismen; det er 
Michael Giøes (død 1795) i Greve (S. 975), et fladt, steleformet Vægmonument 
med Urne, Guirlande og (nu forsvundet) Palmetmotiv; klassiske Steler bruges 
langt ned i 1800’rne, se f. Eks. Udviklingen Borup 1810 (1193*), Roskilde 
Graabrødre 1840 (156), Høje-Taastrup 1861 (555); ogsaa Ove Mallings Sten, 
rejst 1834 paa Gentofte Kirkegaard (404*), er en retkantet Stele, men ellers 
kan Formerne paa de rejste Sten være ret varierende. Cylindriske Sten findes 
1805 i Gentofte (404) og 1807 i Ledøje (587), men den mest pompøse af denne 
Art er Monumentet over Slaget ved Falsterbo 1808, en høj, knækket Mast 
paa en firkantet Underdel med Marmorrelief, rejst af Joh. Cornelius Krieger 
og sikkert komponeret af J. H. Rawert1. Om Gravmonumenterne af Jern, se 
Sagregister.

Efter Reformationstiden blev det Mode at knytte bl. a. et Vægepitaf til 
Gravstenen. 1600’rne er Sten-Epitafiernes Blomstringstid, men som det fremgaar 
af Sagregistret, holder de sig langt ned i 1800’rne, dog under stadig beskednere 
Former, til sidst blot enkle Mindetavler. Den Udvikling mod alt for kostbare og 
voldsomme Monumenter, som viste sig i 1500’rne i Forbindelse med de (frit- 
staaende) Tumba-Grave, fremkaldte den bekendte Kalundborgreces, idet Fre
derik 2. i Brev af 3. April 1576 forbød disse pralende og pladstagende Monu
menter, der »fast overgaar alle kongelige og fyrstelige Begravelser«2. Epitafierne 
i Københavns Amt er alle regulære Vægepitafier.

Det ældste Stenepitaf i Amtet er Barbara Andersdatters, død 1601 (1988), 
en enkel Belge-noir Tavle med Profilramme og Sandstenstopstykke. Det har 
Interesse ved at være signeret af den forhenværende Ribeskoleholder, Peder

1 Sml. C. L. Davids Samling (1948) S. 20 f., meddelt af Harald Langberg.
2 Rørdam: Kirkelove II, 258, 262, sml. G. A. Jensen: Danske adelige Gravsten II, 11.
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Trellund Riber1, der har ristet den sirlige og omhyggelige Indskrift. Af Sen- 
renaissance-Epitafier maa særlig fremhæves Jonas Charisii, død 1619, i Roskilde 
Domkirke (1990*), baade paa Grund, af dets Type, med Buste af den afdøde, 
og ved dets Udførelse. Det er muligvis udført i Nederlandene af en Elev af 
H. de Keyser og eksporteret færdigt til Danmark. En Portrætbuste findes 
endvidere i Rye (887*) i Forbindelse med den enkle Stentavle over Holger 
Trolle, død 16802.

Tunge bruskbarokke Arbejder er Susanne Worms, død 1637 (1992*), Augu- 
stinus Sandts 1664 (1994*) og Gert Schrøders, død 1643 (1996*), alle i Roskilde 
Domkirke og de to sidste fra samme Værksted. Fire Epitafier kan henføres til den 
københavnske Stenhugger, Henning Selgens (Sallings) Værksted: tre Præsteepi- 
tafier, Herslev 1652 (672*), Gladsakse (368*), Borup (1190*) samt et over Borg
mester Hans Guntzow 1555 i Roskilde Domkirke (1996*). Af andre 1600tals Styk
ker kan nævnes det smukke, lille Dobbeltepitaf fra 1652 over Sjællands Bisp, 
Jesper Brochmann, i Brønshøj (346), Christen Casparsen Schøllers i Køge (230*), 
Mikkel Lemvigs i Gladsakse (368*) samt de to Pendant-Epitafier 1678, ligeledes 
i Køge (233*) over Rasmus Christensen Schøller og Ole Luxdorph. Fra 1700’rne 
er der to i Stukramme, Højelse (1251), ganske enkelt, og Abigael Ribers, død 
1740, i Køge (233*), i Regencestil. Viceadmiral Just Juels i Roskilde Domkirke 
(1998), med Lænkekugle og Krigsarmatur, maa ogsaa anføres, men Prisen bærer 
det fornemme Epitaf over Otto Krabbe, død 1719, i Roskilde Domkirke (2000*), 
et pompøst Arbejde af sort Kalksten med Skulptur og Ornamenter i hvidt 
Marmor, Buste af afdøde og flankeret af Fama og Pallas Athene. Det maa 
være fra Begyndelsen af 1720’rne og er udført i J. C. Sturmbergs Værksted, vel 
umiddelbart efter Sarkofagerne for Christian 5. og Charlotte Amalie. Som det 
allerede S. 2002 er paapeget, er der saa stor Forskel mellem Skulpturarbejdet 
paa Sarkofagerne og Epitafiet, at de ikke kan skyldes samme Kunstner, men 
om Epitafiets Mester tør identificeres med Johan Sturmbergs Broder, I. A. 
Sturmberg, eller er en os ubekendt Kunstner, maa indtil videre staa hen. — 
Eksempler paa nyklassicistiske Epitafier eller Tavler er Glostrup (476*) og 
Ballerup (616*).

Intet Amt i Danmark rummer en saadan Rigdom af værdifulde Kister og 
Sarkofager som Københavns, hvad der naturligvis hænger sammen med, at 
Roskilde Domkirke faktisk fra og med Dronning Margrethe (om hendes og 
hendes Broders, Hertug Christoffers Gravmæler, se S. 1796 IT. og 1781 ff.) blev 
Kongehusets Gravkirke (sml. S. 1309 f., 1799); de findes i alle Former og 
Variationer, i Metal, Sten og Træ, lige fra Middelalderen og til vore Dage.

1 Se C. A. Jensen anf. Sted II, 74.
2 Med denne kan sammenstilles Busten af Friherre Jens Juel paa Juellund (Præstø 

Amt).
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K O N G E L I G E  G R A V M Æ L E R  E F T E R  R E F O R M A T I O N E N 1

AF HARALD LANGBERG

For de fleste Danske staar Roskilde Domkirke først og fremmest som Kirken 
med de mange Kongegrave. Ogsaa i Ringsted, Sorø, Odense, Viborg og Ribe 
er der store Kirker med Kongegrave, men Katedralen i Roskilde overgaar de 
andre ved Gravenes Antal og Monumenternes Pragt. 15 danske Dronninger, 
en Kejserinde af Rusland og 20 Konger af Danmark er bisat i Roskilde Dom
kirke, og heriblandt alle Rigets 15 Regenter siden Reformationen.

Der er foran S. 1781 ff. og S. 1796 ff. gjort Rede for Domkirkens to før- 
reformatoriske Gravmæler. Her skal de sidste 400 Aars ubrudte Række af 
Kongegrave finde nærmere Omtale.

Det er bemærkelsesværdigt, at Konge har fulgt Konge uden noget Ophold 
igennem dette lange Tidsrum, og at de alle 15 — af samme Slægt — ligger 
begravet i een og samme Kirke. Noget tilsvarende ses ikke i noget andet 
Kongerige. Og hvad mærkeligere er, der har, saavidt det lader sig oplyse, 
overhovedet aldrig i Historien eksisteret et Kongerige, som har kunnet opvise 
en tilsvarende Gravplads.

Med Reformationen lagdes alle kirkelige Anliggender i Danmark ind under 
Kongen, og han blev paa denne Maade rent administrativt, om man tør ud
trykke sig saadan, Pavens Arvtager. Medens saadanne Statsforandringer nemt 
medfører, at Monarken tillægges eller tillægger sig guddommelig Rang, har der 
i Danmark kun været svage Tilløb til noget saadant. Kongen var Konge »af 
Guds Naade« og med Salvingsakten blev hans Person i en vis Forstand hellig, 
men nogen Magt, udsprunget af dette Forhold, har ingen tiltænkt Monarkerne, 
selv om hans Person, navnlig i det 18. Aarh., ofte omtales paa en Maade, som 
var Himmelen ham særlig bevaagen. Gravskrifterne paa flere af Kisterne — 
i Særdeleshed paa Christian 5.s — lader ingen i Tvivl om, at de paagældende 
Konger ikke kunde tænkes at skulle dele almindelige dødeliges Vilkaar i det 
hinsides.

Naar de kirkelige Anliggender i Danmark lagdes ind under Kongens Myn
dighed, fik Kongen bl. a. Magt til at bestemme, hvordan Gravminder maatte 
udføres, og herigennem fik han en Mulighed, som han ikke tidligere havde 
haft, for at give kongelige Begravelser en principiel Særstilling. Der forlyder 
intet om, at Reformationskongen selv — Christian 3. — har gjort sig Tanker 
om, at Kongebegravelser fremtidig skulde adskille sig væsentligt fra andre 
store Mænds Begravelser, endsige at der skulde grundlægges en særlig Tra
dition for kongelige Begravelser, men for hans Søn, Frederik 2., stod det klart,

1 Saaledes ifølge ændrede Redaktionsplaner (sml. S. 2176).
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at kongelige Begravelser maatte betragtes som noget specielt, og det blev 
ham, der — ved at benytte sin Magt over kirkelige Anliggender — kom til 
at lægge Grunden til det, der senere skulde vise sig at blive en stor Tradition. 
Frederik 2., der med Kalundborgrecessen af 1576 (sml. foran S. 2237) forbød 
sine Undersaatter at opstille fritstaaende Gravmæler i Kirkerne — og dermed 
henviste Privatfolk til at lægge Gravsten plat ned i Gulvene eller at gøre Brug 
af Væggene, naar Mindesmærker for afdøde ønskedes anbragt i Kirken — han 
havde selv personlig staaet over for et Forslag til et vægfast Monument for 
sig, sin Dronning og sine Forældre; dette Forslag (Fig. 465) havde han op
givet til Fordel for det fritstaaende Monument (for Christian 3. alene), som 
var i Arbejde, da Recessen blev skrevet, og som opstilledes faa Aar efter. Den 
Type, Monumentet for Christian 3. repræsenterer, blev saaledes anvendt med 
Eneret for Kongen, og der er siden under skiftende Former gjort ikke saa lidt 
for, at de kongelige Begravelser skulde komme til at indtage en klar Særstilling. 
Dette maa man have in mente, naar man søger at forstaa de overordentlig for
skellige kongelige Begravelsers Forhold til Landets øvrige Sepulkralkunst.

Med det særegne Monument for Christian 3., er det aabenbart, at Frederik 2. 
har fundet en tilfredsstillende Løsning paa Spørgsmaalet om et passende 
kongeligt Gravmæle; det er de franske Kongers Grave i S. Denis ved Paris, 
som med deres karakteristiske tempelagtige Overbygninger har været For
billeder. Monumentet udførtes af Cornelis Floris, der indtog en ledende Stil
ling i Nordeuropas Kunstliv, og som allerede tidligere havde leveret Arbejder 
til Danske, bl. a. Monumenterne for Frederik 1. (Slesvig Domkirke 1533) 
og for Herluf Trolle (Herlufsholm, sml. DK. Sorø, S. 1238), Arbejder, der dog 
hvad Omfang og Pragt angaar, ikke kan komme paa Siden af Christian 3.s 
Monument, som med den tempelagtige Opbygning synes at være et Unikum 
i Cornelis Floris’ Produktion. At Frederik 2.s Disposition, hvad Gravmælet 
angik, ikke blev underkendt af den nærmeste Eftertid, turde fremgaa deraf, 
at Formynderskabsregeringen umiddelbart efter hans Død 1588 satte et ganske 
tilsvarende Monument i Arbejde for ham. Det var fuldført 1598, og de to ens- 
dannede Kongegravmæler for Christian 3. og Frederik 2. stod saaledes færdige, 
da Christian 4. overtog Regeringen. Han behøvede med andre Ord ikke at be
skæftige sig med sine Forgængeres Grave. Til Gengæld fandt han det rimeligt 
at løse Spørgsmaalet om en passende Gravplads for sig selv, sin Dronning og 
sine Børn.

Desværre er det ikke ganske klart, hvad Christian 4. satte sig som endeligt 
Maal, da han lod Gravkapellet paa Domkirkens Nordside rejse 1613—17, men 
det er bemærkelsesværdigt, at Kapellet, hvad Planen og Forholdet til Hoved
kirken angaar, blev meget lig Christiern l.s Kapel, hvori Faderens og Farfade
rens Monumenter stod, og at der ved Rejsningen af det nye Kapel tydeligt er
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lagt et Ønske for Dagen om at bevare en vis Kontinuitet i Kongebegravelsernes 
Række. Den Omhu, med hvilken Christian 4. behandlede Roskilde Domkirke, 
giver tillige gode Forestillinger om, hvorledes han ønskede, at Kongebegravel
sernes Kirke skulde staa som den betydeligste sakrale Bygning i Landet. Hvad 
hans eget personlige Gravmæle angaar, ved vi, at han har tænkt sig det meget 
pragtfuldt, og det bevarede Alabasthoved, der lader en bedende og formentlig 
knælende Kongefigur ane som en Del af Monumentet, maa unægtelig føre Tan
ken hen paa et Monument af samme Type som de to nysnævnte, der netop 
krones af en bedende Kongeskikkelse.

Er det et saadant Monument, Christian 4. har paatænkt opstillet i Kapellet, 
er det mest sandsynligt, at han har forestillet sig det anbragt midt i Rummet. 
Kapellet er som skabt hertil. Den Midtsøjle, som i Christiern l.s Kapel umulig
gør en central Opstilling af et Monument, er udeladt i Christian 4.s Kapel, og 
dette Kapels stærke Kældermure — som vides at være udformet med Henblik 
paa et Monuments Opstilling — staar bogstavelig talt og venter paa et centralt 
Monument. Hvis man forestiller sig en noget forstørret og mere voldsomt prydet 
Udgave af Christian 3.s Monument anbragt midt i Christian 4.s Kapel, kan det 
godt være, man netop har ramt, hvad Christian 4. sigtede imod, men det kan 
ikke siges kraftigt nok, at vi ganske mangler bestemte Vidnesbyrd herom.

Det maa anføres, at Christian 3.s Monument som Type ikke var forældet paa 
Christian 4.s Tid. Wilhelm af Oraniens Gravmæle i Delft, udført 1609-—20 af 
Hendrik de Keyser, er et vældigt fritstaaende Monument af Tempeltypen, 
opstillet i Ursulakirkens Kor. Dette Monument, der bekostedes af General
staterne, maa Christian 4. have haft Kendskab til, og naar vi ved, hvor afhængig 
Christian 4. var af de Keysers Arkitektur, og hvor gerne Kongen knyttede store, 
udenlandske Kunstnere til sig, kan det godt tilføjes, at det ikke er usandsyn
ligt, at et Monument tegnet af de Keyser selv skulde have staaet i Kapellet. 
Paa Christian 4.s Tid var de Keyser for nederlandsk Kunst, hvad Cornelis 
Floris havde været paa Frederik 2.s.

Da Christian 4. døde, var hans Monument Aaret forud (12. Februar 1647) 
blevet ødelagt ved Tøjhusets Brand. Hans Kiste, som nu staar fremme, var 
udført til Anbringelse i Krypten under Monumentet, og kan for saa vidt ikke 
gælde som en Erstatning for Monumentet. Kisten hører hjemme i samme Plan 
som de kongelige Kister under Christian 3.s og Frederik 2.s Gravmæler, og 
med andre samtidige Ligkister.

Slet saa ligetil er det ikke at placere Frederik 3.s og hans Dronnings Metal
kister. Efterretningerne om den mærkelige Udskiftning af Kongens Kiste i 
1686—87 gør det i alle Tilfælde klart, at de nu eksisterende Metalkister ikke er 
lavet som almindelige Ligkister, men Sagen er saa dunkelt belyst, at vi her kun 
skal nævne enkelte Omstændigheder i Forbindelse med den. Den Kiste, Guld
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smed Ferdinand Küblich leverede umiddelbart efter Frederik 3.s Død 1670, 
kender vi kun fra Regnskaber. Yi ved ikke, hvordan den har set ud, men vi maa 
tro, at den har været for umoderne til, at man 1685, da Dronningen døde, vilde 
lave en Kopi af den. Nu vil nogle maaske sige, at man kunde have nøjedes med 
at give Dronningen en moderne Kiste, men noget saadant vilde have stredet 
imod de Ordensbegreber, som kom til at beherske den yngre Enevælde. Chri
stian 5. organiserede Statens Kunstvæsen under en Generalbygmester, Lambert 
v. Haven, for hvem det maatte være en Selvfølge, at et Kongepar efter Døden 
skulde hvile »symmetrisk« paa samme Maade, som en ideel Kongebolig skulde 
være opdelt symmetrisk i to Dele, en for hver af Majestæterne. For ham har 
det ogsaa været en Selvfølge, at det maatte være den rigeste franske Smag, 
som skulde raade i alt vedrørende de enevældige Kongers Begravelse, og det 
kan da ogsaa siges, at de Metalkister, som han gav Tegning til, er utænkelige 
uden den Kunst, der havde udviklet sig omkring Hoffet i Versailles, og at de, 
helstøbte som de virker og plastisk velformede, staar i den stærkeste Modsæt
ning til de ældre, kantede Kister med paanaglet Dekoration.

Hvordan Kisterne har været tænkt anbragt i Kirken, er ikke oplyst, men det 
er nærliggende at tænke sig, at den Omkalfatring af Højkoret, som iværksattes 
to Aar efter deres Udførelse, har Forbindelse hermed. Yi maa tro, at Metal
kisterne skulde have staaet her bag de Partisangitre, som da blev opsat; saa 
meget kan vi i hvert Tilfælde sige, at de typologisk hører nøje sammen med de 
to Sarkofagpar, som nu staar i Højkoret.

Disse Sarkofager, Christian 5.s og Dronning Charlotte Amalies fra 1716—19 
og Frederik 4.s og Dronning Louises fra 1735—42, er udført under de kongelige 
Bygmestres Ledelse, og der har ikke været gjort Forsøg paa at fravige det af 
Lambert v. Haven indførte System, at Konge og Dronning skulde hvile i ens- 
dannede Sarkofager.

Hører de tre ovennævnte Sarkofagpar typologisk sammen, saa er de, hvad 
Udførelsen angaar, saare forskellige, og hvert Par afspejler deres Tids Form
opfattelse ganske godt. Medens Lambert v. Havens Metalkister, som allerede 
nævnt, staar den franske Kunst nær og kan bringe franske Ornamentstik fra 
det 17. Aarh.s Slutning i Erindring, tilhører Sarkofagerne med Christian 5. og 
Charlotte Amalie tysk-italiensk Formopfattelse, og de hører som plastiske Ar
bejder til det bedste i Domkirken. At de er i Slægt med tyske Fyrstesarko
fager, er aabenbart. Der er i den Forbindelse navnlig Grund til at fremhæve 
de Sarkofager, hvori Sophie Charlotte og Frederik 1. af Preussen var stedt til 
Hvile henholdsvis 1705 og 1713 i Berlins Domkirke. Paa begge disse Sarko
fager (af Andreas Schlüter) ses den bisattes Portrætmedaillon anbragt mellem 
kvindelige Figurer, saadan som vi kender det fra Roskilde Domkirke; ogsaa 
hvad angaar Anbringelsen af historiske Relieffer paa Sarkofagsiderne, er der
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Overensstemmelse mellem de preussiske og danske Kongesarkofager. Desværre 
ved vi ikke, hvem der har skabt Modellen til de danske Sarkofager (sml. 
S. 1886).

Sammenlignet med dem er Thurahs Sarkofager for Frederik 4. og Dronning 
Louise, trods det bevægede Omrids, tørt formet, og Skulpturarbejdet er pillent; 
det hele hænger mindre godt sammen. Det støjende Motiv med Fama, der 
blæser paa Trompet, kendes fra mange udenlandske Begravelser. Paa Kejser 
Joseph l.s Kiste (fra 1711 af Johann Lucas von Hildebrandt) i Wien ses en 
trompetblæsende Engel holdende Kejserens Portrætmedaillon frem for sig. 
Thurahs store Sarkofager hører med deres megen Prunk ikke til hans lykkeligste 
Arbejder. De tre Sarkofager, han lavede til Dronning Anna Sophie og hendes 
Børn, har mere Fasthed i Formen, og de har næppe tabt ved, at Christian 6. 
beordrede dem udført enklere, end Thurah havde tænkt sig (sml. S. 1907).

I stærk Modsætning til Højkorets svulstige Paradekister staar Wiedewelts 
ædle Sarkofag for Christian 6., et Monument, hvor enkel Formgivning i For
bindelse med fint udtrykt menneskelig Sorg bærer Vidnesbyrd om Kunstne
rens Tilknytning til den antikke Verden. Saavel denne Sarkofag som den, 
hvori Frederik 5.s Dronning Lovise hviler, blev udført til Opstilling frit paa et 
Gulv; der findes ogsaa en Tegning til en fritstaaende Sarkofag for Frederik 5., 
og man kan for saa vidt sige, at Sarkofagerne i Højkoret længe har haft Ind
flydelse paa Forestillingerne om, hvordan en kongelig Sarkofag i Hovedsagen 
skulde være, men da Christian 6. døde, var der ikke Plads til flere Kister i 
Højkoret, og dette maatte faa Indflydelse paa Udviklingen.

Da Christian 5. indrettede Højkoret som Begravelsesplads for sig og sit Hus, 
opnaaede han, at der blev skabt en tydelig Adskillelse mellem de kronede 
Hoveder og Undersaatterne. Frederik 2. havde, som tidligere omtalt, sørget 
for en saadan, men siden havde adskillige Velhavere bygget sig pragtfulde 
Gravkapeller, og da Christian 4. efter sin Død ikke fik noget stort Monument, 
og da heller ikke det af Frederik 3. for sig selv paatænkte Monument (sml. 
S. 1506) realiseredes, blev den principielle Forskel paa kongelige og private 
Begravelser udvisket. Almindelige Kister i Kapeller kunde man se alle Vegne. 
Dette var betænkeligt, men alvorligere var det, at Privatfolk opstillede vidt
løftige, kostbare Vægmonumenter, som navnlig omkring 1700, da Thomas 
Quellinus virkede i Danmark, blev udstyret med rent ud kongelig Pragt. Ja, 
endog Marmorsarkofager saas i private Kapeller, omend de kun sjældent 
vovede sig frem som egentlig fritstaaende Monumenter. Alt dette fik Chri
stian 5. paa Afstand, da han omdannede Højkoret i Roskilde, thi i et Højkor 
kunde ingen Undersaat sikre sig Gravplads.

Da nu Christian 6. døde, havde private længe haft temmelig frit Spillerum, 
og et af de mægtigste Gravmæler — med Marmorsarkofag — var kun faa Aar



2244 KØBENHAVNS AMTS KIRKER

forud opstillet i en jysk Kirke (G. D. Levetzaus Monument i Tjele, Viborg Amt, 
1740). Man kan vanskeligt tænke sig andet, end at det har været med Beklagelse, 
at man ved Hoffet har maattet se sig om efter en Begravelsesplads uden for 
Højkoret, og at man, da Christian 4.s Kapel blev valgt som Stedet, hvor et 
Monument kunde opstilles, har været i Vildrede med, hvordan Sagen skulde 
gribes an. Det kan antages, at Wiedewelts store Projekt med Rytterstatuen 
(S. 1910—11) er blevet til i denne Atmosfære. Hvor skulde et saadant Monu
ment vel egentlig bedre kunne opstilles end midt i Christian 4.s Kapel, hvor 
man rimeligvis vidste, at der skulde staa et Stormonument. Man har maaske 
ikke haft nøjere Kendskab til Christian 4.s Plan, men det var ikke længe siden, 
at Christian 6., der selv klart indsaa, hvor alvorlig en Fejl det var, at der for 
saavel Christian 4. som Frederik 3. manglede passende Monumenter, havde 
givet Thurah Ordre til at forberede Opstillingen af saadanne (sml. S. 1506). 
Dette var imidlertid ikke blevet til noget.

Da det nu gjaldt Christian 6. selv, holdt man sig imidlertid til Højkorstypen, 
og fastholdt for saa vidt ogsaa derigennem en særlig kongelig Linie, men efter
haanden som fritstaaende Marmorsarkofager forekom stadig hyppigere ude 
i Landets private Kapeller, og efter at A. G. Moltke havde indrettet sit fine 
Kapel i Karise, blev Situationen uholdbar, og Spørgsmaalet om en værdig 
kongelig Begravelsesmaade maatte løses. Harsdorffs Kapel blev Svaret herpaa. 
Det brød imidlertid med Princippet for Højkorssarkofagernes Udformning. De 
kongelige Sarkofager skulde nu ikke længere staa frit, men de skulde indsættes 
i store Nicher. Og Harsdorffs nye Reglement fik, om man saa maa sige, tilbage
virkende Kraft. Saavel Christian 6.s som Dronning Lovises Kister blev opstillet, 
saa de kun kunde ses fra een Side.

Frederik 5.s Monument blev det første, der udførtes med Opstilling i Kapellet 
for Øje; Monumentet, der er vægfast, repræsenterer en Gravmæletype, som 
længe havde været almindelig baade herhjemme og i Udlandet, men som man 
hidtil havde undgaaet at gøre Brug af, naar det gjaldt Kongebegravelser. For
holdene havde imidlertid ændret sig. Private Marmorsarkofager saas nu saa 
mange Steder — hvad de kongelige Gravmæler næppe har været uden Skyld i —, 
at ingen kunde forbinde noget særlig kongeligt ved en fritstaaende Sarkofag. 
Nu var det Kapellets Pragt og Monumentets Grandiositet, der maatte gøre 
Udslaget.

Hvad Udformningen af Frederik 5.s Gravmæle angaar, er det tydeligt, at 
der i Forarbejderne til Christian 6.s Sarkofag har været Tilløb til noget af det, 
der blev realiseret for Sønnen; det gælder de sørgende Kvindeskikkelser. At 
sætte saadanne sørgende Kvinder ved en Sarkofags Fod kendte Wiedewelt fra 
Udlandet. Der kan være Grund til at nævne Vasaris Monument for Michelangelo 
i Florens; en af Vasaris Kvinder er ikke ulig en Figur, som ses paa en Tegning
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af Wiedewelt (Fig. 539). Wiedewelt havde imidlertid, naar det gjaldt fritstaa- 
ende Sarkofager, sat de sørgende Figurer tæt op til Hoved- og Fodende, og de 
indtog saaledes Pladser, hvor allerede Thurah, da han tegnede Frederik 4.s 
Sarkofag, havde posteret Figurer, men hos Wiedewelt fik de en mere fremtræ
dende Rolle. Det fik de ogsaa hos Stanley, da han lavede Dronning Lovises 
Sarkofag. I den friere Placering under Frederik 5.s Sarkofag fandt Figurparret 
sin smukkeste Udformning, og herfra vandrer Motivet siden videre.

Det store Arbejde med Opførelsen af Kapellet for Christian 6., Frederik 5. 
og Dronningerne, og med Udførelsen af Frederik 5.s Sarkofag, iværksattes 
under Christian 7., men da denne selv døde 1808, fik han en Kiste, som blev 
den simpleste af Kongernes. Kapellet var ikke blevet færdigt, og Frederik 6. 
syntes ikke, at han vilde gøre noget særligt ud af de kongelige Begravelser. 
Tiderne var ikke til sligt. Da C. F. Hansen tegnede Kisten, var han tydelig
vis paavirket af de Kister, Abildgaard havde lavet for Arveprins Frederik og 
hans Gemalinde (1794 og 1805) og af den, Lillie udførte for Juliane Marie 
(1796). Disse Kister af halvcirkulært Tværsnit, og hvilende paa svungne Fod
stykker, er ikke beregnet til at skjules i Sarkofager. De har et selvstændigt 
Væsen, og kan for saa vidt taale at staa fremme, medens dette daarligt kan 
siges om den nærmest forudgaaende Tids kongelige Ligkister, der sædvanligvis 
udførtes med Nedsænkning i Sarkofag eller Krypt for Øje. Det gælder saa
ledes klart Sophie Magdalenes meget enkle Kiste fra 1770. Hun skulde da 
ogsaa have haft en Sarkofag som Gemalen, Christian 6.s.

Af Frederik 5.s to Dronninger blev Juliane Marie forfordelt, hvad Kiste 
angik, idet hun maatte nøjes med den nævnte Trækiste, medens Lovise fik en 
Marmorsarkofag. Christian 7.s Dronning blev bisat i Celle, hvor hun havde 
henlevet sine sidste Aar i Forvisning.

Frederik 5.s Kapel var færdigt, da Frederik 6. døde 1839, men hverken til 
ham eller hans Far var der beregnet Plads i det nye, store Kapel, og man an
bragte Kisten i Christian 4.s Kapel, hvor Faderens havde staaet i en Aarrække. 
Frederik 6.s Kiste er nok udført med mere Bekostning, og den er ogsaa mere 
anselig end Faderens, men den er dog beskeden, sammenlignet med Marmor
sarkofagerne. Man maa imidlertid have fundet den tilstrækkelig; maaske har 
man slaaet sig til Taals med, at det at blive bisat i Roskilde Domkirke — hvad 
ingen uden kongelige nu kunde — var nok til at give Begravelsen en særlig 
Karakter. Frederik 6.s Kiste, der tegnedes af Hofbygmesteren Jørgen Hansen 
Koch, blev omhyggeligt kopieret, da Dronning Sophie Frederikke skulde bi
sættes, og paa tilsvarende Maade udførtes to ens Kister for Christian 8. og 
Caroline Amalie; man havde saaledes genoptaget Skikken med de to ens Kister, 
men man arbejdede unægtelig paa et simplere Plan, end da Højkorets Sarko
fager blev skabt.
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Frederik 6.s Trækiste med dens sorte Fløjl og lueforgyldte Messingbeslag blev 
for Materialernes — og stort set ogsaa for Formens — Vedkommende forbilled
lig for det efterfølgende Kongepars Kister og tillige for en Række andre konge
lige Kister, der alle er mærket af Jørgen Hansen Kochs sikre Smag. Hans Med
arbejder, Zeltner, fulgte Kochs Hoveddisposition, da Frederik 7.s Kiste blev 
tegnet, men den skiller sig ud ved at staa i bonet Egetræ. Fløjlet mangler.

Bonet Egetræ var ogsaa det Materiale, Vilh. Dahlerup valgte, da man ved 
Dronning Louises Død 1898 tegnede, hvad vi kunde kalde »den Glücksborgske 
Egekiste«, idet de første glücksborgske Kongepar og ikke saa faa andre Med
lemmer af dette Hus har hvilet eller hviler i Kister af denne Type.

Da Christian 9. var død, og man ønskede at give ham et værdigt Gravmæle, 
blev den Niche, der oprindelig var tiltænkt Juliane Marie, i Frederik 5.s Kapel, 
udvalgt som Stedet, hvor Monumentet skulde anbringes, og dette Valg blev 
af Betydning for, hvad der senere skete, selv om Stedet som saadant blev op
givet. Monumentet blev sat i Arbejde med Naboskabet til Frederik 5.s Grav
mæle som en Forudsætning. Det nye Monuments Maal og Hovedopdeling blev 
afhængig deraf, dets sørgende Kvinder er Efterkommere af Wiedewelts Dan
mark og Norge. Forholdene førte imidlertid med sig, at det blev besluttet at 
bygge et helt nyt Kapel, og for at dette kunde komme til at danne en rigtig 
Ramme om Monumentet, benyttede man Frederik 5.s Kapel som Forbillede 
rent rumligt. Resultatet blev da, at Christian 9.s Kapel i visse Henseender blev 
en Gentagelse af Frederik 5.s Kapel, som Christiern 4.s Kapel paa en Maade 
var en Gentagelse af Christiern l.s Kapel.

Christian 9.s Monument fik i det nye Kapel en Opstilling, som ganske svarer 
til Frederik 5.s i Harsdorfîs Kapel, og Ligheden mellem Kapellerne er derved 
blevet yderligere understreget; Harsdorfîs Kapel var imidlertid disponeret med 
Henblik paa, at der skulde anbringes to Dronningegrave i Sidenicherne, men 
denne Ide kunde daarligt genoptages, da Christian 9. ikke var gift to Gange, 
og man allerede — af Hensyn til Opstillingen i Frederik 5.s Kapel — havde 
valgt at forme Sarkofagen som en Dobbeltsarkofag, hvori saavel Christian 9. 
som Dronning Louise skulde stedes til Hvile. De franske Forbilleder for Konge
monumenterne i Christiern l.s Kapel var egentlig Dobbeltmonumenter for saa
vel Konge som Dronning, men i Danmark havde man valgt at forme Monu
menterne som værende for Kongerne alene. Nu blev Dobbeltsarkofagen op
taget som Monumenttype i Roskilde Domkirke. Da den anden glücksborgske 
Konge, Frederik 8., døde, fik ogsaa han en Dobbeltsarkofag for sig og Dronning 
Louise, og selvom den Sarkofag, der nu udføres for Christian 10., er en Enkel
sarkofag, saa er det dog Tanken, at den engang i Fremtiden skal stilles Side 
om Side med en ensdannet Sarkofag paa et fælles Podium, saaledes at og
saa det tredie glücksborgske Kongepar faar et Dobbeltmonument.
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B I L L E D S K Æ R E R -  O G  S N E D K E R A R B E J D E R

Middelalder. Skønt Amtet blandt sine Kirker tæller Roskilde Domkirke, 
der rimeligvis fra første Færd — sammen med Lund S. Laurentius — har 
været Landets rigest udsmykkede Kirke, kan de Træskærerarbejder, der er 
levnet fra romansk Tid, tælles paa een Haand. Ikke en Stump af de gamle 
Alteropbygninger, ikke en Stoleplanke, en Gittertremme eller en Helgenfigur 
har staaet de skiftende Inventarfornyelser igennem. For Domkirkens Vedkom
mende skyldes dette nok i høj Grad den ofte omtalte Auktion 1806, hvor 
meget værdifuldt Inventar fandt Vej til Borgernes og Bøndernes Kakkelovne
— man behøver kun at nævne det store Triumfkrucifiks eller de (S. 1618) 
omtalte »ægyptiske« Billeder. Men heller ikke i Landsbykirkerne har der været 
Husly for meget gammelt Inventar, thi ialt bestaar den romanske Periodes 
Træskærerarbejder kun af to Krucifikser, det ene endda nu uden Hoved og 
Arme (jfr. ndf.).

Heller ikke Gotikken er stærkt repræsenteret i Amtet. Bortset fra de Ting 
i Roskilde Domkirke, som reddedes fra Auktionen, er der kun bevaret een 
gotisk Altertavle, ca. 25 Korbuekrucifikser, nogle faa Stolestadegavle, et Par 
Degnestole, en fem—seks ret enkle Dørfløje, een Kiste og to Skabe; men saa 
kan Amtet ogsaa møde op med en ganske anselig Række Figurskulpturer fra 
forsvundne Altertavler, dels Grupper, dels løse Figurer, nu indkapslet i yngre 
Inventarstykker eller frit anbragt i Kirkerne; for største Delen er de dog 
samlet i Roskilde Domkirkes lille Museum, der i lang Tid var Depot for det 
fra Stiftslandsbykirkerne udsatte Inventar.

Forklaringen paa det middelalderlige Udstyrs sparsomme Tilstedeværelse 
finder vi, naar vi betragter de næste Perioders (Renaissancens og Barokkens) 
rige Repræsentation af Altertavler, Prædikestole, Stolestader, Pulpiturer etc. 
Især i Christian 4.s Tid har der været en rastløs Iver for ogsaa at reformere 
Kirkens indvendige Udstyr, og de faa middelalderlige Møbler og Genstande, 
som ovenfor er opregnet, er et talende Bevis paa, hvor grundigt disse Bestræ
belser er gennemført.

Krucifikser, Altertavler og løse Figurer. Det ældste Skulpturstykke i Amtet 
er den lille, nu hoved- og armløse Krucifiksfigur i Roskilde Domkirkes Museum 
fra Slutningen af 1100’rne (S. 2148). I hel Tilstand har den efter det bevarede 
at dømme været af en smuk og blid Ynde og mindet ikke saa lidt om Ugilt- 
krucifikset i Vendsyssel; formodentlig er det et hamburgsk Værkstedsarbejde. 
Figurens mest karakteristiske Træk er det brede Hofteparti, Lændeklæde
bæltet og de tre symmetriske Haarlokker. Fra Kornerup (681*) stammer et 
senromansk Krucifiks, nu uden Krone; det er strengt frontalt og har den 
tidligromanske Types Formbehandling; men det svage, realistiske Forsøg, der
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anes i Gengivelsen af Underkroppen, henviser formentlig Figuren til første 
Halvdel af 1200’rne. Til Overgangstyperne kan henregnes det lille, kun 28 cm 
høje Krucifiks, der nu er anbragt foran Kimmerslev Kirkes Altertavletop
stykke (1200*).

Blandt de unggotiske Krucifikser har den store Figur fra Roskilde Dom
kirke, af hvilken nu kun Halvdelen af Hovedet er bevaret (1670*), indtaget 
en smuk Plads; den er nær beslægtet med Krucifikset i Süsel (ved Lybæk) og 
muligvis af samme Mester som dette. Forneden paa Korsstammen var der 
oprindelig en Fremstilling af Kristi Gravlæggelse; et tilsvarende Relief findes 
paa det lille, næsten samtidige Krucifiks fra Torslunde (522*), der har bevaret 
sit gamle Kors med de for Tiden karakteristiske, baseagtige Afslutninger af 
Korsarmene og Evangelisttegn i Firpasfelter samt en Bladrække langs Siderne, 
ikke ulig f. Eks. Udsmykningen paa det jævngamle Kors i Ratzeburg Dom
kirke1. To noget yngre Kors med unggotisk Bladværk hænger i Himmelev 
(656*) og i Hvedstrup (717*), men med yngre Figurer. Fra unggotisk Tid 
stammer ogsaa det lille Elfenbenskrucifiks i Ledreborg Kapel (S. 822*).

Af den tyskprægede Korsfæstelsestype, der indtil Hæslighed understreger 
Frelserens Lidelse, er intet overleveret i Amtet, og paa den fragmentarisk 
bevarede Køgefigur (207), nu i Nationalmuseet, er Smerten maadeholdent 
udtrykt. Den milde, blide højgotiske Type er repræsenteret af Kristusskikkel- 
sen fra Roskilde Vor Frue (nu paa nyt Kors i Ny Vor Frue, S. 86*), og 
med dette er det Formskema anslaaet, som i Hovedtrækkene bliver gængs i 
de næste 100 Aar: Haaret falder i to Lokker paa hver Side af Hovedet, den ene 
fremad, den anden bagud, Armene er strakte, Lændeklædet, der endnu er 
knælangt, har næsten mistet sin (Bælte)vulst, Fødderne er helt udstrakte og 
overlagte; i det følgende Aarhundrede er de dog almindeligvis — knap saa 
elegant —- krydslagte.

Først fra Slutningen af 1400’rne, Bernt Notkes og hans Efterfølgeres Tid, 
er der, ved Siden af Krucifikser, bevaret Altertavler, eller rettere Brudstykker 
af Altertavler i Amtet, og Tiden lige før 1500 er ganske velrepræsenteret; 
men dette skyldes kun, at Roskilde Domkirke som nævnt har været Depot 
for Stiftslandsbykirkernes udsatte Inventargenstande, og da de fleste af de 
herværende gotiske Figurers Proveniens er ukendt eller usikker, er det muligt, 
at en Del af dem ikke har tilhørt Kirker i Københavns Amt. Hvad Krucifik
serne angaar, da er saa at sige alle de bevarede Eksemplarer velskaarne; der 
er næsten overalt lagt Vægt paa en smuk, ungdommelig Legemsform, Resul
tatet af et intimt anatomisk Studium. I Modsætning til de unggotiske Kruci
fikser, der virkelig hænger i Armene, indtager 1400tals-Krucifιkserne med deres 
skraat eller lige strakte Arme en Stilling, der halvt virker hængende og halvt

1 Wentzel: Lübecker Plastik, Tav. 160; om Torslunde-Krucifikset smst. S. 128.



KUNSTHISTORISK OVERSIGT. BILLEDSKÆRER- OG SNEDKERARBEJDER 2249

som baaret af Føddernes Nagle. Som Type paa et Krucifiks fra første Halvdel 
af 1400’rne kan nævnes Hvedstrup (717*), hvor Figuren, som ovenfor nævnt, 
hænger paa et unggotisk Kors. Frelseren er her skildret som død; Hovedet 
med den store, turbanagtige Tornekrone er sunket ned paa højre Skulder, 
Ansigtsudtrykket er roligt, Armene skraat strakte, men ikke symmetriske, 
Kroppen, der er mager uden at være udtæret, virker ikke slapt hængende, 
fordi den er helt udstrakt. Det lille Lændeklæde er smalt, med bløde Folder, 
nedhængende Midt- og Sidesnip, Fødderne krydslagte. Af denne Type er f. Eks. 
de iøvrigt indbyrdes forskellige Krucifikser fra Osted (795*), Ølsemagle (1264) 
og Kisserup (868). I Herslev (669*) derimod stirrer Frelseren ligeud for sig med 
halvt lukkede, smertetunge Øjne; man ved ikke, om han er død, eller han endnu 
lever. Med Lyngby (928) har vi vistnok passeret Aar 1500.

Som nævnt er der i Amtet kun bevaret een fuldstændig gotisk Altertavle1, 
Andreastavlen i Kornerup (678*), der trods sin gammeldags Opbygning maa 
tilhøre Tiden henimod 1500. Af Hvidovres gamle Tavle (323*) er levnet det 
meste af Midtskabets Golgathascene samt 12 Apostelfigurer, nu i restaureret 
Stand genopstillet i Kirken i nyt Skab. Apostlene, der skyldes en anden Haand 
end Midtskabsfigurerne, vil V. Thorlacius-Ussing2 tilskrive en »Apostelfabrik«, 
som har leveret Apostelfigurer til Altertavler paa Fyn og i Jylland. En Under
søgelse af Hvidovre-Apostlene, efter at de var blevet befriet for senere Farve
lag, synes dog ikke at bekræfte denne Hypotese. Derimod er der ingen Tvivl 
om, at Hvidovretavlens figurrige Golgathascene, der følger Notkeskolens 
gængse Skema, er skaaret af samme Haand som de bevarede Figurer fra 
Altertavlen i Skamstrup (Holbæk Amt). Af Skæringer, der endnu findes i 
deres Kirker, kan anføres et Par Relieffer indkapslede i et barokt Epitaf i 
Jyllinge (767*) og endelig en »Naadestol« i Gadstrup (1131*) fra Slutningen 
af 1400’rne. De øvrige bevarede Figurer er alle i Roskilde Domkirke. Blandt 
disse maa først og fremmest nævnes Amtets bedste Stykke, den store, i Lit
teraturen oftere omtalte Johannesfigur (1662*); ved sin Teknik og Udtryks
form hæver den sig over Amtets øvrige Skulpturer; den tilskrives da ogsaa 
snart Bernt Notke selv, snart hans fremragende Elev, Henning von der Heide.

Af udmærket Arbejde er endvidere seks af de Figurer, der opgives at 
stamme fra Roskilde S. Ibs Kirke (2151*); de trænger sig ikke paa ved deres 
Størrelse som den 192 cm høje Johannesfigur, maaler kun, efter at Under
delen er savet af dem op til Knæene, ca. 50 cm; de har smaa, fine Ansigts-

1 Blandt forsvundne Altertavler nævnes Hovedtavlen i Roskilde Domkirke, der skal 
have baaret et malet Aarstal 1498 og utvivlsomt har været en meget figurrig Tavle, 
siden Jacobæus knytter den til Claus Berg (1655); et mærkeligt og værdifuldt Stykke 
har den ligeledes Roskilde Domkirke tilhørende tabula aurea (1662) været; de øvrige 
kendte †Sidealtertavler fra denne Domkirke har alle været malede (sml. S. 1658).

2 Danmarks Billedhuggerkunst. 1950. S. 112.
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træk, og et Par af dem er individuelt karakteriserede. Af de rutinemæssigt 
skaarne Figurer fra Tiden før 1500 er der ikke Grund til at fremhæve den 
ene for den anden.

Omkring og efter 1500 bevarer og forstærker Notketraditionen sin Indfly
delse gennem Værkstedets udmærkede Elever; den nederlandske Paavirkning 
viser sig i højere Grad; Martin Schongauers, senere Albrecht Dürers og andres 
Stik og Snit gør sig gældende ogsaa inden for Skulpturen, og endelig mærkes 
den sydtyske Billedskærer Veit Stoss’s Betydning gennem Claus Berg.

Efter 1500 møder vi ogsaa her i Amtet Eksempler paa den smukke Kru
cifikstype, der er opstaaet under Indflydelse af Schongauers og Dürers Stik: 
en meget slank, smuk Kristusskikkelse, der ligesom 1400’rnes Figurer mindre 
giver Udtryk for Lidelse end for Dødens Fred. Figuren hænger nu som Regel 
dybere i Armene end 1400’rnes, og Fødderne er overlagte, ikke krydsede. 
Lændeklædet faar lange, flagrende Sidesnipper. Til denne Type hører Kirke- 
Hyllingefiguren (916*); ogsaa andre Krucifikser har Spor efter forsvundne 
Flagresnipper, f. Eks. Roskilde (2149); men disse tynde Træflager har natur
ligvis i særlig Grad været udsat for at lide Overlast. Vildt flagrende Lænde
klæde har kun Store Magleby (313*).

Det er ovenfor sagt, at en Del af Krucifikserne i Københavns Amt (og deres 
Sidefigurer) kan indordnes i Grupper, for hvilke der tildels er gjort Rede i de 
kunsthistoriske Oversigter i Præstø og Sorø Amter. En virkelig Oversigt over 
de sjællandske Grupper kan dog først faas, naar Frederiksborg og Holbæk 
Amter efter Detailgennemgang kan inddrages i Undersøgelserne, og de angivne 
Grupper vil derfor, inden dette Arbejde er udført, stadig have Mulighed for 
at øges og ændres; Spørgsmaalet om en kunsthistorisk Gruppering vanskelig
gøres ved, at de gamle Korstræer samt Sidefigurerne ikke er nær saa righol
digt bevaret som Kristusfigurerne, og her som andre Steder kan man ikke 
uden videre gaa ud fra, at Lighed i Form betyder Værkstedsfællesskab, idet 
Skitsebøger, Træ- og Metalsnit samt Stik paa løse Blade allerede spillede en 
stor Rolle i 1400’rne. Et typisk Eksempel giver Krucifikserne fra Ølsemagle 
(1264) og Gjørslev (DK. Præstø S. 268*), hvor Korsenes Evangelisttegn stem
mer nøje overens, mens Kristusfigurerne er vidt forskellige.

Det lille Nørre-Dalby Krucifiks (1232*) er nær beslægtet med Vemmelev 
(DK. Sorø S. 741*) og sikkert fra samme Værksted. Lyngby (928) slutter sig 
tæt til Allinderr agle (DK. Sorø S. 464*), og Kildebrønde (988*), Rorup (1119*) 
og Ørsted (1160) gaar ind i en større Gruppe, hvis Arbejder findes i Sorø, 
Københavns og Holbæk Amter. Hvorvidt denne Gruppes Værksted, som 
fremhævet af Poul Nørlund (DK. Sorø S. 1243), skal henlægges til Holbæk, 
maa, efter at man nu har faaet Kendskab til tre Eksemplarer i Københavns 
Amt, alle i de fra Holbæk fjerntliggende Herreder Ramsø og Tune, anses for
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tvivlsomt. At Gruppen skyldes en nordtysk Billedskærer turde vel være sik
kert, men om disse rutinerede Arbejder er importeret færdige til Danmark, 
eller om Billedskæreren har slaaet sig ned paa Sjælland, er uvist. To Eksem
plarer (Kvandløse og Stenmagle) har begge bevaret deres fire svævende Engle, 
som opfanger Kristi Blod i smaa Kalke, et Motiv der oftere træffes i sengotiske 
Altertavler og er velkendt fra samtidige Træsnit og Kobberstik. En fjernere 
Tilknytning til denne Gruppe har S. Jørgensbjerg-Krucifikset (108*), hvis 
Kors har meget naive Evangelisttegn.

Kun eet Krucifiks, Kirke-Hyllinge (916*) kan placeres i den store Gruppe, 
hvis Værkstedsleder Fr. Beckett efter et af de mest typiske Krucifikser kaldte 
Store Fuglede Mesteren, men som C. A. Jensen (DK. Præstø S. 1074) kalder 
Næstved Krucifiksmester.

Nær »Stevnsgruppen«’s (DK. Præstø S. 1074) Lyderslev- og Maglebyfigurer 
staar den anden store Johannesfigur (2149*) i Roskilde Domkirkes Museum; 
men skønt Enkeltheder i Foldekastet næsten er identiske med Lyderslev- 
figurens, er de dog ikke skaaret af samme Billedskærer, hvad en Sammen
ligning mellem Figurernes højst forskelligt udførte Hænder godtgør; de har 
haft fælles Forlæg.

Af løse Figurer fra Altertavler, der tilhører Tiden efter 1500, er der ikke 
mange. De S. 2152* nævnte Figurer, der forestiller Ærkeengelen Mikael og 
Johannes Evangelist, er gode Repræsentanter for den efter-Notke’ske Tid og 
muligvis Svendearbejder fra Imperialissima-Mesterens Værksted.

Andre gotiske Arbejder. Hovedværket inden for Amtsgrænserne er Dom
kirkens to lange Rækker Kannikestole, nær beslægtet med Korstolene i Ring
sted S. Bendt (DK. Sorø S. 156*, 1244); kunstnerisk kan der være meget at 
indvende mod disse Stoles Reliefskæringer, men de er af en overdaadig Frisk
hed, især Sydreliefferne, ved deres mærkelige Brydning mellem nyt og gam
melt; og ikke alene kunsthistorisk er de af den allerstørste Interesse, fordi 
det er værdifuldt at have et Aarstal (1420) knyttet til saa rig en Relief
samling, men ogsaa kulturhistorisk, da de gør nøje rede for mangfoldige 
Enkeltheder i Klædedragt, Vaaben, Rustning, Spisebestik etc.; man kaste blot 
et Blik paa de Dørfløje, Samson bærer op ad Bjerget: selv Laaseblikket er 
skaaret med minutiøs Detailkærlighed. Der er endnu mange Problemer, som 
knytter sig til Roskilde- og Ringsted-Stolene; saaledes hersker der ikke Enig
hed om deres Proveniens, ja, ikke engang om deres indbyrdes Tidsforhold eller 
de enkelte »Hænder«. De herhenhørende Spørgsmaal er saa forskelligartede og 
saa vidtrækkende, at de har hjemme i en Monografi paa europæisk Baggrund; 
Fr. Beckett (Danmarks Kunst II, 151) henfører Roskilde- og Ringsted-Stolene til 
samme sjællandske Værksted og mener, at Ringsted-Stolene er yngst — »hvad 
der i Roskilde var uklart, er i Ringsted gjort umiskendelig tydeligt«. Poul
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Nørlund gør (S. 1683) opmærksom paa, at ikke blot de svungne Skriftbaand, 
men ogsaa Billederne i Roskilde er inspireret af Biblia pauperums Motivkreds; 
han udtaler, at de to Billedrækker formodentlig er skaaret af to forskellige 
Billedskærere, men at Forskellene dog især skyldes, at de nytestamentlige 
Billeder var bundet af den strengeste kirkelige Tradition, mens Scenerne fra 
det gamle Testamente gav Plads for friere kunstnerisk Udfoldelse. Nørlund 
mener desuden, at det ikke er muligt at paavise nogen egentlig Tidsforskel. 
Sidst har V. Thorlacius-Ussing (Danmarks Billedhuggerkunst. 1950. S. 90 fî.) 
udtalt sig om Problemerne. Han hævder, at der i Roskilde har været to Billed
skærere, af hvilke Nordmesteren maa anses for at være Hovedkunstneren, idet 
han foruden Nordrækken tillige har udført Sydstolenes Endevanger. Nord
mesteren har ifølge samme Forfatter ogsaa skaaret Reliefferne til Ringsted- 
Stolene, der anses for de yngste, og Billedskærerne har sikkert haft hjemme 
i Nordtyskland1.

En Gennemgang af Enkeltheder turde vise, at der har været mindst to 
Billedskærere paa Roskilde-Stolene, og sandsynligvis flere — kort sagt, et 
Værksted. Nordmesteren har foruden Nordreliefferne (det nye Testamente) 
ogsaa skaaret alle fire Endevanger, ligesom to Felter i Sydrækken (det gamle 
Testamente) er fra hans Haand: Kain og Abel, samt Noahs Ark; Jobsscenen 
synes derimod at maatte skyldes en mindre velbevandret Svend. Der er en 
udtalt Forskel mellem de to førstnævnte Billedskæreres Figurbehandling; i 
Almindelighed er Nordmesteren mere stillestaaende end sin Kollega og mere 
traditionsbundet; hans Bevægelser kan være dramatiske, men Ansigtsudtryk
ket følger ikke med; det samme gælder til en vis Grad Sydmesteren, der ogsaa 
af og til nøjes med at udtrykke sine Personers Stemninger gennem Attituder, 
men ved Siden heraf evner at udtrykke Myndighed, Hengivenhed og Vrede; 
Adonias Udtryk, da han sætter Kronen paa sit Hoved, er en lille, smuk psy
kologisk Studie. Der er stor Forskel paa de to Mestres Behandling af Detailler 
som Fuldskæg, Øjne og Hænder. Ogsaa her virker Nordmesteren traditions
bundet, mens Sydmesteren er mere naturalistisk; Nordmesterens Figurer har 
Øjne, der er typiske for saa mange samtidige Træsnit og Kalkmalerier, mer 
eller mindre smalle Sprækker, med stærkt markerede Omgivelser, og ligesaa 
typiske er »Nordfigurernes« Fuldskæg, hvor Overskægget hænger i en Bue helt 
ned over Hageskægget, helt anderledes end hos Sydstolenes Figurer. Vender vi 
os derefter til Ringsted-Stolene, fremgaar det tydeligt, at Billedskæreren — 
der er vistnok kun een — har haft omtrent samme Forlæg som de to Roskilde- 
mestre, men baade i Aand og Udførelse er han forskellig fra dem begge: helt 
traditionsbundet, tør, uden Evne — eller Lyst — til Dramatik og Bevægelse, 
pillen i sin Detailbehandling, der ikke har megen Lighed med hverken Nord-

1 Sml. Wentzel: Lübecker Plastik S. 120.
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eller Sydmesterens i Roskilde (f. Eks. har flere af hans Figurer detailleret 
udførte Ører, hvad man forgæves søger paa Roskildestolene); desuden er 
han enklere (og klarere) end Roskildemestrene. Hvad angaar Tidsforholdet 
mellem Roskilde—Ringsted, skal anføres et Uddrag af et Brev fra Poul 
Nørlund skrevet kort før hans Død; det hedder her: »Jeg mener ikke, det 
kan bevises, at Ringsted, som Beckett og også Ussing vil, er de yngste. Der 
er en del 14. årh.’s tradition over dem, medens Roskildemanden så udpræget 
er den, der peger fremad mod en ny tid.« Utvivlsomt har Nørlund her bl. a. 
hentydet til de Ærmer, der er saa vide, at de næsten slæber mod Jorden (se 
Dronning Vashti i Felt 17 paa Sydstolene) og den tyske Mode, hvor Tøjets 
Kanter er udtunget, »udskaaret i brændende Brand« (se Helligtrekongerne 
paa Nordsiden og Adonia, Esther og Vashti paa Sydsiden). Denne Mode1, der 
dukker op i Tyskland og Frankrig o. 1400 eller lidt før, findes ikke paa Ring- 
sted-Stolene, og dens Fravær kan maaske tages som et svagt Indicium om 
disses højere Alder. Men mere kan det heller ikke blive, thi naar der, som 
ovenfor paapeget, er Tale om forskellige Billedskærere, kan et saadant Træk 
ikke anvendes til absolut Tidsfæstelse, med mindre der kan føres Bevis for, 
at Billedskærerne er fra samme Værksted.

Sengotik og Ungrenaissance. Sengotikken er — foruden ved nogle Degne
stole, Kister og Dørfløje, hvorom se Sagregistret — repræsenteret ved tre 
betydelige Snedkerarbejder, alle i Roskilde Domkirke. Af disse er det store 
Arkivskab (1716*) dateret 1473, og Niels Skaves Degnestol (1712*), hvis 
Gavle endnu har Æselrygafslutning med et stort Blomsterspir, tilhører ogsaa 
1400aarenes Slutning. Det tredie Stykke, Celebrantstolen2 (1671*), kaldet 
Lage Urnes Stol, er fra 1500’rnes første Fjerdedel. Den er vel knap saa elegant 
i Rejsningen som den næsten samtidige Celebrantstol i Store Hedinge (DK. 
Præstø S. 66*, 1075), men den har rigere Figurskæringer. Stilistisk er den 
langt mere fremskreden end Store Hedinge Stolen; medens denne er et ægte 
Barn af Gotikken, giver den begyndende Renaissance sig tydeligt til Kende 
i Roskildestolens Søjleformer, men Tidselværket, den flade Baldakin og de 
diminutive Spir er Vidnesbyrd om den svindende Gotik. Den samme Kom
bination af Tidselværk og Ungrenaissance-Søjler træffes ogsaa paa den noget

1 Den træffes ifølge Meddelelse fra Egmont Lind paa Kalkmalerierne i Jyderup (Hol
bæk Amt), og de vide Ærmer ses paa Kalkmalerierne i Kongsted (DK. Præstø S. 533, 
1066, Sorø S. 1233, sml. Magnus-Petersen: Kalkmalerier Tav. XXII), begge vel senere 
end 1425.

2 Stolen er af C. A. Jensen (Snedkere og Billedsnidere. 1911. S. 33 Note) henført til 
samme Værksted som den smukke Dørfløj i Haraldsted fra 1525, ligeledes med Roskildes 
og Lage Urnes Yaaben (jfr. ogsaa Y. Hermansen i Turistforeningen. 1939. S. 149); i 
DK. Sorø S. 1244 nøjes Poul Nørlund med at henføre Haraldsteddøren til et Roskilde- 
værksted, og dette neutrale Standpunkt har sikkert Gyldighed, da Divergenserne mellem 
Stol og Dør er større end Lighedspunkterne, der alle skyldes fælles Tid og Stil.
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yngre Prædikestol i Kirke-Skensved (1108*), her i Forbindelse med fladt, 
men smukt disponeret Foldeværk (jfr. iøvr. Note 1).

I Køge S. Nicolai er der, som nævnt S. 210ff., sengotiske Snedkerarbejder, 
Gitre og Stolestader, der kan henføres til i alt Fald to forskellige Snedkere, 
en mere konservativ med fladt Foldeværk og en mere frimodig, med betydelig 
livligere Folder, hver med sine Skjoldformer, og hos dem begge findes det 
lille Træk, at de af og til anbringer en Pil i Foldeværket, saaledes at man kan 
tale om den ældre og den yngre »Pilemester«. En af dem skyldes den smukke 
†Dørfløj (218), der har siddet i Kirkens Syddør, og som efter N. L. Høyens 
Beskrivelse har haft Foldeværk i Fyldingerne og Tidselværk i »Frontonen«; 
den har vel svaret til Højerupdøren (DK. Præstø S. 366*), der ligeledes har 
Pil i Foldeværket. — Den ældre Pilemesters Foldeværk i Køge Kirke har en 
nøjagtig Parallel i nogle Møbler uden Pil: Kongsted Degnestol (DK. Præstø 
S. 540*), hvis Foldeværk atter svarer til Haraldsted Degnestol (DK. Sorø 
S. 455*), der paa sin Side hører sammen med de velskaarne Bænke i samme 
Kirke, dateret 1520, og med Stoleværk i Tostrup (Holbæk Amt), dateret 
1525. Fra Tostrupstolens Foldeværk føres vi til Dørfløjen i Særløse (849*), 
fra 1528; her optræder atter en Pil i Foldeværket1.

Mens Foldeværket paa de nævnte Arbejder er ret fladt og ofte afsluttet med 
gotiske Blade, er der en Række Køgestole, ligeledes med Pil — den yngre 
Pilemesters — der foruden det flade, stiliserede Foldeværk ogsaa har dette 
Ornament i en langt friere og mere levende Form, med bløde Kast, saaledes 
at man virkelig kan tale om et foldet Klæde; de samme Stole har varierende 
Skjolde med en symmetrisk Indskæring i Underkanten, afvigende fra de ældre 
Arbejders. Sammen med disse Stader hører bl. a. de fine Døre i Lille Hedinge 
og Højerup (DK. Præstø S. 462*, 366*) og Alterpanelet i Havnelev (DK. 
Præstø S. 465*) med Pil. Det er muligt, at alle disse Arbejder stammer fra 
samme Værksted, af C. A. Jensen (DK. Præstø S. 1075f.) henlagt til Køge, 
men Muligheden for flere Værksteder bør dog holdes aaben, indtil hele Sjæl
lands sengotiske Trækunst har været Genstand for nøjere Gennemgang, og 
allerede C. A. Jensen har anf. Sted S. 1076 gjort opmærksom paa, at den 
saakaldte Køgepil2 træffes i Arbejder, der næppe lader sig henføre til samme 
Værksted(er) som de ovennævnte Kvalitetsarbejder. —

Et af Amtets tidligste rene Renaissancearbejder er Mester Peyters gamle 
Orgelpulpitur i Roskilde Domkirke, der nu er forøget med barokke Tilsæt-

1 Det samme er Tilfældet med Skibbinge Prædikestol (DK. Præstø S. 884*, 1075). — 
Kombinationen Foldeværk-Tidselværk findes ligeledes paa Store Hedinge Celebrantstol, 
der af C. A. Jensen henføres til Pileværkstedet, ligesom ogsaa Monstranshuset i Harald
sted (Snedkere og Billedsnidere S. 33).

2 Ogsaa sønderjyske Træskærerarbejder har Foldeværk med Pil (Prædikestolspanel i 
Toftlund, Nørre-Rangstrup Hrd.).
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ninger; det har storbladet Rankeslyng med Fantasihoveder i Frisen og Cirkel- 
medailloner med fremspringende Menneskehoveder i Felterne.

Ungrenaissancens Mesterværk i Københavns Amt er imidlertid Altertavlen 
i Roskilde Domkirke (1642*), fra o. 1560, vel Landets rigeste og skønneste og 
ogsaa tidligste Renaissancetavle. Den er da ogsaa færdig indført fra Neder
landene, sikkert et Antwerpenarbejde, hvis eneste kendte Parallel findes i 
Bouvignes (ved Namur i Belgien). Selv endnu en Fløjtavle er den en direkte 
Fortsættelse af den gotiske Tavletype, og Billedfelterne, især Skabets, er de 
nederlandske og nederlandsk paavirkede Tavlers Genrebilleder i rigere og 
friere Form, end Gotikken nogensinde har kunnet fremvise.

Af andre Snedkerarbejder i Ungrenaissancens Stil kan nævnes de mange 
velbevarede Stolestadegavle fra Solrød (1090*) og Paralleler i Sonnerup (901*) 
og Ølsemagle (1265*), med Brystbilleder i Arkader og herunder Felter med 
Fabeldyr eller Bladværk, de varierende Stadegavle i Borup (1187*) med veks
lende Motiver i Arkader og derunder Cirkelmedailloner med Roset, Skjold, 
Løvehoved etc., og endelig Gershøjstaderne (954*), der har et Skjold eller 
Bladværk i en Arkade og ellers er glatte eller har geometrisk Baandværk 
under Arkaden. De to Typer har nære Frænder i Frederiksborg og Holbæk 
Amter, hvor de nævnte Motiver er brugt sammen med Foldeværk; Tilknyt
ning til disse Ornamenttyper har ogsaa Alterbordsforsiden i Brønshøj (342*), 
mens Kisserup Alterpanel (866*) med den blødere Baandornamentik skal ses 
i Sammenhæng med Alterbordet i Søstrup (Holbæk Amt).

Fra Højrenaissance til Bruskbarok. Den Forøgelse og Fornyelse af Kirker
nes Inventar, som allerede viser sig i de ovenfor behandlede Prædikestole og 
Stolestader, fortsættes og forstærkes i 1500’rnes sidste Fjerdedel og især i 
Christian 4.s Tid efter 1600. Roskilde hævder her en smuk Plads som Leve
randør af en Mængde Kirkeinventar, og adskillige Mesternavne er belagt gen
nem Regnskaber og fra signerede Værker. Endnu fra 1500’rne er Oluf 
N[ielsen?] Krog, fra 1600’rne Anders Nielsen Hatt, Brix Michgell og Caspar 
Lubbeke; især de to sidste har haft store Værksteder, og Anders Hatt synes 
i sine tidligste Aar at have arbejdet sammen med Brix. I Køge har vi endnu 
fra 1500’rne Henrik Reinike og fra det følgende Aarhundrede Snedkerdyna
stiet Holst: gamle Hans Holst, Hans Junior, der nedsatte sig i København 
1622, og Jochum, samt Peter van Bonn, for kun at nævne de vigtigste. Den 
meget anerkendte Holbækmester, Lorentz Jørgensen, er repræsenteret ved 
flere betydelige Arbejder, først og fremmest Altertavlen i Køge S. Nicolai. 
Men selv om en stor Del af Snedker- og Billedskærerarbejderne lader sig ordne 
i Grupper og knytte til bestemte Værksteder eller »Kredse«, er den over
vejende Del af de skaarne Værker dog anonyme, og det kan langtfra altid 
afgøres, hvor Værkstedet har ligget. Bortset fra saadanne ubestemmelige
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Arbejder kan man dele Amtets Træarbejder i tre store Grupper, en »Øresunds- 
gruppe«, hvormed menes Arbejder, der har Tilknytning til København—Hel
singør, en Roskildegruppe og en Køgegruppe.

De tidlige lutheranske Altertavler belyser instruktivt Overgangen til den rene 
arkitektoniske Opbygning i dette Kirkens vigtigste Inventarstykke. Blandt 
Katekismustavlerne er kun St.-Magleby 1580 (310*) af Paneltype; men Kate
kismusordene er ogsaa at finde paa Søjletavler, der kan være smykket med en 
hvælvet Baldakin som Ølsemagle o. 1600 (1261*) og Allerslev, malet 1608 
(808*). Overgangen fra Katekismusord til malede Billeder og fra Baldakin
tavle til den rene Renaissancetavle kommer til Udtryk i en Gruppe midt
sjællandske Altertavler, der af C. A. Jensen (DK. Sorø S. 1246) er henlagt til 
»Roskilde-Yærksteder«. Ølsemagle har saaledes, som nævnt, endnu Baldakin, 
og det samme gælder Ørslev (Sorø S. 561*), mens Vigersted, malet 1601 (Sorø 
S. 489*), Herslev (667*) og Hvedstrup (714*), alle fra samme Værksted, er 
Søjletavler med Frise og Topstykke; i de sidstnævnte Tavler er den oprinde
lige Dekoration forsvundet, saa det ikke med Sikkerhed kan afgøres, om der 
har været Katekismusord (hvad der er det sandsynligste) eller Malerier; den 
smukke Haraldstedtavle (Sorø S. 451*) har derimod Malerier af Lidelses
historien, og Kirke-Stillinge (Sorø S. 729*), der ogsaa hører til Gruppen, er 
komponeret uden om Reliefferne af en gotisk Tavle. Kirke-Saaby 1598 (858*), 
af samme Type, men ikke fra samme Værksted som de nævnte, har mistet 
sin oprindelige Topkonstruktion, og i Felterne er der yngre Malerier. En mor
som Overgangstype viser Ejby, malet 1596 (1214*); den har ikke blot Bal
dakin, men over denne et søjlebaaret Topstykke med Figurreliefîer. — Til 
Baldakintavlerne hører ogsaa den noget ændrede Tavle i Kirke-Syv (1145*). 
Om Rorup (1116*) har haft Baldakin eller Topstykke, kan nu ikke afgøres; 
men dens rutinerede Snitværk synes at vise mod Nordsjælland.

Roskilde Snedkere. Det er muligt, de nævnte Tavler med C. A. Jensen skal 
henlægges til Roskilde, men sikker Grund faar vi først under Fødderne, naar 
vi kommer til navngivne Snedkere, som vi fra skriftlige Kilder ved, har haft 
hjemme i denne By. Den ældste er Oluf N[ielsen?] Krog, der nævnes i et Brev 
af 16. Maj 1596 (Kane. Brevbøger), hvor Lensmanden paa Roskildegaard faar 
Ordre til at sende Oluf Krog, Billedhugger1, til Lensmanden paa Københavns

1 Af Betegnelsen »Billedhugger« tør man intet slutte med Hensyn til, om O. K. egentlig 
var, hvad man nu om Stunder forstaar ved Billedhugger, eller Billedsm'der; Ordet Billed
hugger har dengang sikkert blot angivet, at en Mand fremstillede »Billeder« i Sten eller 
Træ (ligesom vi baade om middelalderlige (Claus Berg) og senere Kunstnere (f. Eks. 
Hinrich Ringerinck, Flensborg) ved, at de kunde arbejde i begge Materialer). Fra det 
Tidspunkt, da vi er i Stand til at følge »Billedhuggernes« Produktion, i 1600’rne, bruges 
Betegnelsen Billedhugger ogsaa om Mænd, der alene var Billedsnidere, saaledes 1628 om 
Hans Holst i Køge.
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Slot. Der kan ikke være Tvivl om, at denne Mand er identisk med den 
Snedker, som har anbragt sit talende Vaaben, hvori man ser Initialerne O N 
samt Billedet af en Krog suppleret med to krydslagte Snedkerjern, paa et 
Stolestade i Svogerslev 1581 (S. 695 Fig. 13); Initialerne og Krogen findes 
ligeledes paa Snoldelev Prædikestol 1594 (1030*) og paa Præstestolen i Ond- 
løse (Holbæk Amt).

Med Udgangspunkt i Snoldelev Prædikestol kan to andre Prædikestole helt 
sikkert henføres til samme Mester, Vindinge 1589 (1016*) og Jersie 1593 
(1098*). Prædikestolen i Solrød o. 1590 (1090*), der er af samme Type1 som 
Jersie, er derimod ikke af samme Haand, og Prædikestolene i Lyngby 1597 
(930*) og Svogerslev 1598 (693*) maa betegnes som Værkstedsarbejder; med 
dem har ogsaa de noget ringere i Stenløse 1595 og Uggerløse (begge Holbæk 
Amt) muligvis en vis Sammenhæng.

Paa Grundlag af de signerede Stolegavle i Svogerslev 1581 (694) og Ondløse 
(Holbæk Amt) kan man med Føje knytte nedennævnte Stolestader til Værk
stedet: En Del af de gamle Stader fra o. 1575 i Roskilde Domkirke (1709*), 
først og fremmest Gavlene med Kartoucheskjoldene (se f. Eks. Fig. 384—387), 
men næppe Fig. 388; endvidere Staderne i Fløng o. 1580 (731), †Stole og Her
skabsstolen (?) 1588 (1147*) i Syv, Kalvslunde (1057*) og Himmelev 1590 (656), 
derimod næppe sidstnævnte Kirkes Degnestol, hvis Frise med de indskudte 
Masker ikke har megen Lighed med den spartanske og strenge Ornamentik, 
der kendes fra de sikre Krog-Arbejder. Imidlertid maa en Værkstedsbestem- 
melse af Stolestader saa enkle som f. Eks. Fløng, Kalvslunde og andre, der 
som eneste Pryd kun har to riflede toskanske Halvsøjler eller Pilastre, blive 
usikker, da denne Type højst sandsynligt har været mere almindelig end 
Bevaringsforholdene nu lader ane. I alt Fald er det værd at gøre opmærksom 
paa, at der findes lignende Stadegavle i Holbæk Amt, som bestemt ikke er 
gjort i Oluf Krogs Værksted, men som med Sandsynlighed kan henføres til 
den Snedker HH, der har signeret Asminderød Prædikestol i Ods Herred, fra 
1584; det er Stolene i Faarevejle (ligeledes Ods Hrd.), dateret 1582. Denne 
Stadegavl-Type, med Trekantgavl, Frise og kannelerede Pilastre fortsættes 
iøvrigt ned forbi 1600 og bruges bl. a. af Anders Hatt paa hans signerede Gavle 
i Stenløse (Frederiksborg Amt). Med dette for Øje tør man heller ikke knytte 
den lille Prædikestol i Kornerup (682*) til Krogs Værksted, og det gamle 
Stoleværk her fra 1585 synes for ringe, til at Mesteren kan antages at have 
haft nogen Forbindelse med det. Derimod kan man vistnok regne med, at det 
lille Relief af Kristi Opstandelse i Kirkerup (756*), dateret 1583, er fra Krogs 
Værksted. Det er skaaret efter samme Forlæg som Opstandelsesrelieffet2 paa

1 Typen kendes ogsaa andre Steder i Danmark.
2 Samme Forlæg ligger sikkert ogsaa til Grund for Opstandelsesscenen paa Albert
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Alexander og Helena Lælius’ Gravsten i Roskilde 
Domkirke 1582 (2050), og det gaar igen paa Frede
rik Godskes Sten sammesteds (2057*), begge fra 
Roskilde Højrenaissance-Yærksted1.

Af de tre Prædikestole, der med Sikkerhed kan 
henføres til Oluf Krogs Værksted (Vindinge 1589, 
Jersie 1593, Snoldelev 1594), fremgaar, at denne før
ste navngivne Roskildebilledskærer helt staar paa 
Højrenaissancens Grund. Hans Prædikestolstype er 
den, der herefter bevarer sin Gyldighed i Form og 
Opbygning. Postamentet er endnu ret højt, og Fri
sen gennemløbende; paa Hjørnerne staar enten Hel
figurer eller Hermer, og Storfelterne rummer en Ar
kade, der over en smal Gesims krones af en Kartou- 
chegavl, en Manér som bevares ned i Senrenaissancen. 
Krog giver sig i Kast ikke blot med den almindelige 
Ornamentik, Kartouchen, Blomster og Bladværk, 
men ogsaa med Figurfremstilling, ja, Figurgrupper 
(Nadveren, Prædikenen); i Lighed med sine samtidige 
Kolleger mestrer han den ornamentale Udsmykning, 
men naar man ser hen til den helt virtuosmæssige 
Højaltertavle i Roskilde Domkirke, er det ikke til at 
undre sig over, at vor hjemlige Billedsnider kommer 
noget til kort i Figurfremstillingen. Hvad der i Alter
tavlen er let, frit og utvungent, er hos Krog blevet 
bundet, stift og tungt. Selv Enkeltfigurer magter han 
ikke helt; de er stive, og Proportionerne ikke altid 
lige gode. Figurgrupperne med de bondske Ansigter 
kan ligesom ikke komme fri af Baggrunden. Dog er 
det interessant at se, hvorledes Renaissancens Krav 
om Rumvirkning og Symmetri gør sig gældende 
f. Eks. i Nadverscenerne paa hans Prædikestole: paa 

Vindinge vender Bordet efter middelalderlig Skik Bredsiden mod Beskueren, 
men paa den fem Aar yngre Snoldelev gaar Bordet i Dybden, mens Kanden, 
der paa den ældre Prædikestol i Overensstemmelse med Forlægget stod i Bil
ledets venstre Side, paa den yngre er flyttet hen i Midtaksen.

von Soests Mindesmærke over Abbed Herbord von Holle i Lüneburgs Mikaeliskirke 
(se W. Behncke: Albert von Soest. 1901. S. 82, Fig. 33).

1 I Danske adelige Gravsten II, 98f. vil C. A. Jensen identificere Oluf Krog med 
Lederen af det Stenhuggerværksted, der her i »Københavns Amt« er kaldet Roskilde 
Højrenaissance-Yærksted (jfr. S. 2236).

Fig. 12. Smørum. Prædike
stol. Detail. Sml. Fig. 13.
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E. M. 1952
Fig. 13. Smørum. Prædikestol 1609, af Mikkel Snedker. Detail (S. 2260).

Naar de Krog’ske Prædikestole trods iøjnefaldende Mangler paakalder Op
mærksomhed, skyldes det dels den rolige Værdighed, der trods alt præger de 
staaende Figurer, dels den veludførte og nøgterne Ornamentik og det solide 
Haandværksarbejde. Der er noget renfærdigt over hans Kartoucher og skab- 
lonmæssige Blomster, og man kan ikke frakende den magre Evangelist-Løve 
og -Okse Liv og Elegance. Oluf Krog er ikke nogen fantasifuld Billedskærer, 
han har utvivlsomt holdt sig temmelig nøje til sine Ornament- og Billed- 
forlæg. Hvor man skal finde disse, er ikke eftersporet, og det falder ogsaa 
uden for Rammen af denne Oversigt; men det er dog værd at gøre opmærksom 
paa, at Forbilledet for Nadverscenen paa Vindinge nok er at finde hos Krogs
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Samtidige, den produktive Bogfører og Formsnider, Lorentz Benedicht. Hans 
signerede Nadverscene1 i Luthers Huspostil, fordansket af Peder Tidemand 
og prentet hos Lorentz Benedicht 1564, (i Virkeligheden en spejlvendt Efter- 
skæring af Albrecht Dürers Nadver i Kleine Passion), kan udmærket tænkes 
at have været Krogs Forlæg.

Fra 1611 er Roskilde Snedkerlavs Protokol — ført til 1686 — bevaret 
(LA), og selv om den ikke er helt regelmæssigt ført, faar vi alligevel gennem 
den Oplysninger om en Mængde Snedker- og Billedskærernavne. Vi er dog 
ikke i Stand til at knytte mere end tre—fire af disse Navne til bestemte 
Arbejder, men de tre er netop de vigtigste og mest produktive: Anders Nielsen 
Hatt, Brix Michgell og Caspar Lubbeke, den første sikkert dansk, de to andre 
rimeligvis indvandrede Nordtyskere.

Tredie Paaskedag 1611 omtales Lavsbroderen Mikkel Beenmandtzøn; siden 
hører vi ikke noget til ham før 1628, da »Lisebedt Benemadtz« fik 2 Daler af 
de fattiges Penge, og da maa Mikkel Snedker være død. Der er imidlertid 
bevaret et Arbejde, der med Sandsynlighed lader sig henføre til denne Sned
ker, selv om vi ikke kender alle Mestrene fra Aarene umiddelbart før 1611; 
thi naar Smørum Kirkes Præst 1609 tinger med Michell udi Roskilde for Præ
dikestol og Opgang, kan der næppe, som antaget S. 599, være Tale om Brix 
Michell Snedker, men derimod om en Mikkel Snedker, saa meget mere som 
denne Prædikestol ganske adskiller sig fra Brix’s kendte Arbejder, ogsaa hans 
første, hvor han arbejder sammen med baade Anders Hatt og en anden, hvis 
Navn ikke er os bekendt.

Denne enkle, smukke Renaissancestol i Smørum (Fig. 12—13), med Evan
gelister, der synes stivnet i Fart, og hvis fintformede, langstrakte Ansigter 
ikke ellers er fundet paa sjællandsk Kirkeinventar, viser ved sine pudebærende 
Hermer Tilknytning til Frederiksborg Amts (og Hovedstadens?) Snedkere; 
men vi har Regnskabets Ord for, at den er gjort af en Roskildemand. Det 
samme kan ikke siges om Christian 4.s Pulpitur i Roskilde Domkirke, og da 
dets stilistiske Forbindelser har stærke Traade østover, vil det blive behandlet 
i Sammenhæng med Øresundsgruppen.

Den 2. Nov. 1612 indgav ærlig Karl Anders Nielsen Hatt, Brix [Michgell] 
Snedker, Knud [Svendsen] Snedker, ærlig Karl Jens Hansen og ærlig Karl 
Jens Nielsen sig i Roskilde Snedkerlav. Om der ligger noget særligt til Grund 
for de varierende Benævnelser, er ikke godt at vide.

Anders Nielsen Hatt2 kan vi følge gennem Lavsbogen til 1625, og ved dette

1 R. Paulli: Lorentz Benedicht. Kbh. 1920. S. 13.
2 C. A. Jensen, i DK. Præstø S. 1077 (kaldet Jørgen) og Sorø S. 1246. V. Hermansen,

i Turistforen. f. Danmark. 1939. S. 161 f. — Tidligst omtalt, dog uden Navns Nævnelse 
af C. A. Jensen i Snedkere og Billedsnidere. 1911. S. 84.
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Tidspunkt er han formentlig død. Endnu er kun eet signeret Værk kendt fra 
hans Haand, den 1621 daterede Præstestol i Stenløse (Frederiksborg Amt); 
men ved Hjælp af den kan en lang Række godt og gedigent Kirkeinventar 
knyttes til hans Værksted, heraf ni Altertavler, fem Prædikestole, fem Døbe
fonte (af Træ), en Fontelukkelse og et Par Epitafier. Opstillet saavidt muligt 
i kronologisk Orden tør foreløbig følgende henføres til Værkstedet:

o. 1611. 
1612. 

1611—14. 
1613(7).

1614.
1615. 

o. »

1616. 
»

1617. 
o. » 

malet 1618. 
1619. 

1611—20.

»

o. 1620. 
1621. 

o. »

o. » 
o. » 

1622.
»

o. » 
malet 1624. 

o. 1625.

Rosk. Domk.
K.-Stillinge.
Smørum.
Snoldelev.
Herslev.
Kvislemark.

»

Fyrendal.
S. Jørgensbjerg. 
Hørby. 
Svinninge. 
Himmelev.
S. Jørgensbjerg,
Bjeverskov.
Kildebrønde.

Gundsømagle.
»

Uggerløse.
Himmelev.
Stenløse.

Rosk. Domk. 
Grandløse.

?
Kirkerup.
Sæby.

*Epitaf over Christ. Knoph, død 1611 (2002*). 
Døbefont m. Himmel (DK. Sorø S. 732*). 
Altertavle og -bord, i Samarbejde m. Brix (596*). 
Alterbordspanel (1027*).
Prædikestol (670*).
Altertavle (DK. Sorø S. 1060).
Døbefont ( » » S. 1062).
Prædikestol (DK. Sorø S. 1074*).
Prædikestol (109*).
Prædikestol (Holbæk Amt).
Prædikestol (Holbæk Amt).
Altertavle (652*).
Altertavle1, nu omdannet til Skab (107). 
Altertavle. (DK. Præstø S. 252*).
Prædikestol (988).
†Fontelukkelse (?) (990).
Herme2 fra †Fontelukkelse ell. Stoleværk (991). 
Alterbordspanel (780).
Altertavle (781*).
†Altertavle (Holbæk Amt).
Døbefont (655*).
Skab (Frederiksborg Amt).
Præstestol, signeret AN.
Korskranke.
Døbefont med Himmel.
Epitaf over Chr. Gyldenstierne (1992*).
Altertavle (Holbæk Amt).
Altertavle, Brudstykke i Rosk. Domk. (2154*)3. 
Døbefont (758).
Epitaf, Brudstykke (940*).
Epitaf, Brudstykke i Rosk. Domk. (2154*)4.

Hvert eneste af disse Arbejder bærer Præg af Værkstedets Mester, men 
næsten alle — især de sidste — af hans Svende. En Tavle saa enkel som Kvisle- 
marks kan kun ved Hjælp af Statuetterne paa Gesimsen henføres til Hatt, og

1 Til denne har muligvis den S. 2156 omtalte Figur af Johannes Døberen hørt.
2 En tilsvarende Herme samt en Kvindeherme af Hatt’ske Type findes paa Gavl

planker i Orø (Frederiksborg Amt).
3 Her betegnet som Tilbehør til et Epitaf, men snarest Rester af en Altertavle med 

ukendt Hjemsted.
4 Muligvis stammer ogsaa det S. 2157 som Fig. 730 afbildede Topstykke fra Hatts 

Værksted.
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om de ligesaa enkle Døbefonte med Flad- 
snit gælder det, at det kun er deres store 
Lighed med sikre Arbejder, som betin
ger deres Bestemmelse som Værksteds
arbejder.

Som nævnt S. 596 f. foreligger der 
Regnskabsbilag for, at Præsten i Smø-

Figurerne i Tavlens Søjlenicher er typisk Hatt’ske, og der kan derfor ikke 
være Tvivl om, at denne Alteropbygning er blevet til ved et Samarbejde mel
lem de to unge Snedkere. Derimod har Hatt næppe, som antaget S. 599, været 
med til Udførelsen af samme Kirkes Prædikestol, der, som foran S. 2260 an
ført, maa tilskrives Mikkel Benmandssøn.

Mens Krog tilhørte Højrenaissancen, er Anders Hatt Høj- og Senrenaissan- 
cens Mand, og selv om der i hans sidste Arbejder, de to Epitafier, spores et 
Pust fra Barokken, der allerede paa det Tidspunkt havde Fodfæste, endda i 
Roskilde, forlod Hatt aldrig Renaissancen; man søger i alt Fald forgæves hos 
ham den mindste Bruskknude eller blot Øreflipvolutten, Barokkens ornamen
tale Forløber. Hverken i Form eller Indhold synes Hatt at have haft Øjnene 
aabne mod det nye, der skete i hans Tid; det er de samme Motiver, Ornamen
ter og Figurtyper, ja, selv Altertavle- og Prædikestolstyper er lidet varierede. 
Den første er en helt igennem normal Renaissancetavle med fire Søjler, Figur
nicher i Søjlernes Prydbælter og Postamentfremspring samt Arkader med 
Fladsnitsornamenter i Felterne; Vingerne er ligesaa normale, med alt det, der 
hører en Renaissancevinge til: Rovfuglehoved og -klo, Medaillon, Frugtbund
ter, Tøjguirlander, Kartoucheværk, Kassetteværk etc. Hvad Prædikestolene 
angaar, da anvender han som Regel, ligesom Brix, rige Kartoucher i Stor
felterne kombineret med en Arkade.

Alle Værkstedets Arbejder udmærker sig ved omhyggelig Udførelse, fint 
Haandværk og gode Proportioner. Figurerne er stive og ofte maniererede i 
Stillinger og Bevægelser; alligevel er der tit en Fart og Flugt over dem, som 
ganske savnedes hos Krog, men en mærkelig stivnet Fart, som f. Eks. hos 
Mikkel Benmands Evangelistfigurer paa Smørum Prædikestol. Visse af Hatts 
Skikkelser er overordentlig let kendelige; det gælder især en bister, høj- og 
bredpandet Mandstype.

Roskildelavets fornemste Snedker er uden Sammenligning Brix Michgell, 
som han selv skriver sig (Fig. 15), maaske en indvandret Nordtysker, der 
paa Dansk vilde have heddet Brix Mikkelsen; og det var med god Grund
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C. A. Jensen1 betegnede ham som »den 
fine Roskildemester«, før saavel hans 
Navn som Hjemsted blev opdaget.

Om Brix vides fra Lavsbogen, at han 
1611 bepligtede sig at gøre et af sine 
Mesterstykker, et »træsour«, dvs. et 
Skab, til S. Hansdag, og samme Aar 
lover han at have sin Kiste færdig til 
Paasken 1612; først Allehelgensdag 1612 
kunde han dog fremvise Kisten, »og har 
gjort Fyldest i Lavet for alle sine Mesterstykker, som en ærlig Lavsbroder 
bør at gøre« (Lavsprotokol S. 3 og 5). Kun en eneste Gang endnu nævnes 
Brix i Lavsbogen (S. 10), da han 1622 antog en Lærling ved Navn Frederik 
Andersen2. Mens Brix kun omtales ved sit Fornavn i Lavsbogen, blev hans 
Efternavn fundet i Roskildegaards Lensregnskaber3, hvor det forekommer til 
16274. Endvidere oplyser Kirkeregnskaberne, at han har kontraheret om een 
Prædikestol (Jyllinge), eet Prædikestolspanel (Greve — der dog ikke kan 
være egenhændigt) og een Altertavle (Smørum); endelig er hans Signatur fun
det paa Prædikestolshimlene i Daastrup (Fig. 14, sml. S. 2172) og Testrup 
(Sorø Amt) samt paa det enkle Stolepanel i Ørsted (1163).

Da Lavsprotokollen først begynder 1611, har vi ingen Mulighed for at faa 
oplyst, naar Brix kom til Roskilde, ligesom hans Nationalitet og Herkomst 
iøvrigt svæver i det dunkle. Der er dog næppe Grund til med C. A. Jensen5 
at henlægge hans Ungdomsvirksomhed til Jylland, fordi der findes Arbejder 
af hans Haand spredt omkring paa denne Halvø. Det store Hjørring-Skab, 
nu i Nationalmuseet, er i alt Fald med sine bruskbarokke Enkeltheder tidligst 
fra 1620, og da sad Brix fast forankret i Roskilde.

Blandt de Arbejder, som nedenfor sammenstilles og knyttes til Brix’s 
Værksted, er seks Altertavler og ikke mindre end tretten Prædikestole; men 
iøvrigt kendes adskillige verdslige Møbler fra hans Haand (jfr. C. A. Jensen, 
anførte Litteratur):

1 Snedkere og Billedsnidere. 1911. S. 82—84. Samme: Roskildemesteren Brix Mich- 
gells Skab i Nationalmuseet, i Nationalmuseets Arbejdsmark 1928. S. 49 fî.

2 Det er muligvis ham, der blev optaget i Lavet 1637 og 1657 nævnes som Oldermand.
3 Y. Hermansen i Turistforeningens Aarbog 1929. S. 160.
4 22. Juli 1630 indbetaltes Brix’s Bo til Byfogeden, da han ingen Arvinger havde 

(Roskilde Byfogedsrgsk. 1630—31 — meddelt af H. H. Fussing). —- Hans Efterfølger 
som Roskildegaards Snedker var Arent Vemmermand, der 1627 blev »annammet i Lavet 
for en Mester at være her i Roskilde«, og hos hvem Laurids Snedker (sml. S. 2268) muligvis 
har staaet i Lære til 1639. — Om Arent Snedker ved vi iøvrigt kun, at han reparerede 
Kongestolen i Roskilde 1634.

5 Snedkere og Billedsnidere S. 85.

Fig. 15. Brix Snedkers Underskrift i Roskilde
gaards Lensregnskaber (S. 2262 f.).
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— Ørsted. Stolepanel (1163), signeret: MBM (d. e. Mester B. M.).
1613. Smørum. †Stoleværk (600).
1614. » Altertavle og Alterbordspanel (596*), i Samarb. med Hatt.

malet 1616. Tune. Prædikestol (1041*), i Samarb. med anden.
» » Kalvslunde. Prædikestol (1057*).
1616. Kagstrup. Altertavle og Alterbordspanel (1069*).

» Ørsted. Prædikestol (1161).
1616—18. K.-Saaby. †Stolestader (860).

malet 1617. Greve. Prædikestol (970*), i Samarb. med anden.
» » Fløng. Prædikestol (729*).
1617. Vindinge. †Stolestader (1018).
1618. Greve. †Altertavle (967).

» Jyllinge. Prædikestol (770).
» Vor Frue. †Stole (87).
» Svogerslev. Altertavle og -bord (690*).
» K.-Saaby. †Brudestol (861).
» Osted. †Dørfløj (796).

malet 1619. Testrup. Prædikestol (DK. Sorø S. 607*), signeret: BM.
efter 1620. Gadstrup. Altertavle (1128*).

» » Daastrup. Prædikestol (1174*), signeret: Brix (Fig. 14).
» » Vor Frue. Altertavle (81*).
» » Aagerup. Prædikestol (741).
» » Hvedstrup. Prædikestol (717*).
» » Osted. Prædikestol (795*).
» » Skuldelev. Prædikestol (Frederiksborg Amt).
1623. Vor Frue. Prædikestol (86*).

» Kildebrønde.†Stolestader (990).

Værkstedets Fortsættelse. Efterlignere.
malet 1625. Gershøj. Prædikestol (953*).

1626. Sonnerup. Altertavle (897*).
1628. Kagstrup. Prædikestol (1073*).

malet 1630. Allerslev. Prædikestol (811)*.
o. 1630. Kisserup. Prædikestol (868*).

» Himmelev. Prædikestol (656*). 
malet 1632(7). Sonnerup. Prædikestol (900*). 

før 1639. Kirkerup. Prædikestol (759*).

I den Gruppe, der er betegnet som Fortsættelse etc., er Gershøj, Kagstrup, 
muligvis ogsaa Sonnerup Prædikestole udført af Snedkere, der maa have staaet 
som Svende i Brix’s Værksted, da visse karakteristiske Enkeltheder paa disse 
genfindes i de »ægte« Brix-Arbejder, som i høj Grad er udført under Medvirk
ning af Svende eller andre Roskildemestre. Hvor populært det Brix’ske Skema 
iøvrigt har været, ses af, at Aagerup Prædikestol i Holbæk Amt næsten til 
Enkeltheder gentager Brix’s Storfeltsmotiver, hvad enten Snedkeren her har 
kopieret Brix eller har haft Adgang til Mesterens Forlæg.

Ingen af Brix’s Forgængere, jævnaldrende eller Efterfølgere i Roskilde staar 
Maal med ham, hverken kunstnerisk eller i teknisk Evne; hans Billedskærer-
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arbejde er ligesaa fint som hans Snedkerarbejde er godt. Nogen Banebryder 
er han ikke; han følger Udviklingen, men fører den ikke. Han bruger kun de 
gængse Prædikestols- og Altertavletyper, de samme som vi genfinder i Frede
riksborg og Holbæk Amter, og han holder fast ved dem med en vidunderlig 
Stædighed. Og de een Gang erhvervede Fortegninger benyttes hver Gang.

En kort Gennemgang af Brix’s Prædikestole vil give et godt Begreb om hans 
Arbejdsmetode, hans Konservatisme i Emnevalg og Type samt hans Udvik
ling i Formsproget: Kronlisten er fladsnitdekoreret, Frisen som Regel brudt 
af Bøjler med Englehoveder, men den kan være gennemløbende. Storfel
terne har det ogsaa fra Hatt kendte Træk, at de rummer en Arkade over 
et Kartouchefelt; Arkaden, med et Relief fra Jesu Liv, flankeres enten af 
Atlanter eller af Hermer og krones (Osted undtaget) af Volutter med Putti, 
Engle eller Fugle, alt i diminutivt og velskaaret Relief. Paa Stolens Hjørner 
staar altid Dydehermer, og Postamentfelternes Gesims er en fremsprin
gende Bjælke med Fladsnit og Diademhoveder paa Hjørnerne. Kun i eet 
Tilfælde (Jyllinge) er denne Gesimsbjælke erstattet af eet spinkelt Profil som 
paa Højrenaissancens Prædikestole. Regulære Hængestykker bruger Brix al
drig, højst en Bladrække som ogsaa paa flere af de næsten ens Prædikestols- 
himle. Motiverne i Storfelterne er i Hovedsagen de samme fire: Gravlæggelsen, 
Opstandelsen, Himmelfarten og Dommedag; kun fire Stole har Afvigelser: 
Greve og Tune (Bebudelsen, Fødslen, Daaben, Opstandelsen), Osted (Bebu
delsen, Fødslen, Korsfæstelsen, Opstandelsen) og Allerslev (Gethsemane, 
Gravlæggelsen, Opstandelsen, Himmelfarten); og her er det værd at lægge 
Mærke til, at Greve næppe er gjort af Brix; det er derimod Tune, men sikkert 
i Samarbejde med en anden Mester. Osted viser ogsaa paa anden Maade 
Afvigelse, idet Bueslaget i'Storfelterne er ført saa højt op, at der kun bliver 
Plads til et Par Englehoveder i Buevinklerne og ikke den sædvanlige Trilogi 
af Putti; ogsaa her har den travle Brix maaske givet Arbejdet i andre Hæn
der og kun selv taget Del i Ny og Næ.

Betragter vi de enkelte Motiver, vil vi ikke finde nogen synderlig Forskel 
paa hans tidligste og hans sildigste Opstandelsesscener; han har idelig anvendt 
de samme trykte eller tegnede Forlæg.

Hvad Altertavlerne angaar, da er der ligesaa lidt Udvikling at spore i deres 
Form og Opbygning som i Prædikestolenes; det kan dog noteres, at i Arbej
derne efter 1620 erstattes Postamentets spinkle Gesimsliste af en kvartrund 
Bjælke med Relief slyng.

Og alligevel er der en Udvikling, ikke i teknisk Kunnen, thi Brix synes at 
være sprunget fuldt færdig ind paa Scenen, og hans smaa og store Figurer 
er lige saa lette, graciøse og elegante i de tidlige som i de senere Arbejder, 
men i Stilen. Brix’s Arbejder kan tjene som et Skoleeksempel paa, hvorledes
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Bruskbarokken ligesom sniger sig ad Bagdøren ind i Renaissanceornamentik- 
ken, og hvorledes den samme Stils skablonagtige Fladsnit afløses af saftigt 
Rankeslyng skaaret i rigtig Reliefteknik. Det sker altsammen paa Arbejderne 
efter 1620; Reliefslyng, med Dyremasker, ses f. Eks. paa Daastrup og Skulde
lev Prædikestoles Postamentbjælker. De regelrette, men ofte lovlig kraftige 
Kartoucherammer bliver mygere, og til sidst trænger Øreflipvolutten ind her, 
ligesom i Reliefslynget, i Ornamentikken paa Altertavlernes Vinger og Præ- 
dikestolenes Hermefodstykker; men saa beskedent og saa skjult.

Det er klart, at Brix ikke egenhændigt har gjort alle de forannævnte Arbej
der; han har i høj Grad ladet sine Svende arbejde med, især ved underord
nede Sniderier som Engle- og Diademhoveder, men ogsaa ved mere betydelige 
Dele. Undertiden er han ogsaa gaaet i Kompagni med andre Mestre, f. Eks. 
som nævnt med Anders Hatt om Smørum Altertavle; ved Greve Prædikestol 
er Forholdet noget anderledes; der har en anonym Snedker staaet for Præ
dikestolen, mens Brix kun er noteret for »det skack Pernil«, dvs. Opgangs- 
panelet, som dog heller ikke synes at være et selvstændigt Arbejde. Den 
samme Medarbejder finder vi som Mester for et Par Felter i den ellers helt 
Brix’ske Prædikestol i Tune, og maaske har den samme ogsaa lavet Opgangs- 
panelet i Kalvslunde.

En Snedker og Billedskærer, der sandsynligvis har haft Værksted i Roskilde, 
er, efter en af hans Altertavler, kaldet Aagerup-Mesteren; hans Arbejder, syv 
Altertavler, hvorimellem Solrød1, falder i Aarene fra 1626 til Begyndelsen af 
1630’rne. Det drejer sig om følgende: Hemmeshøj (DK. Sorø S. 748) o. 1625, 
Tune (S. 1038*) malet 1626, Aagerup (S. 739*) malet 1629, Fløng (S. 728*) ma
let 1629, Solrød (S. 1086*) senest 1629, Kildebrønde (S. 984*) o. 1630, Osted 
(S. 791*) malet 1632 og Kirke-Hyllinge (S. 914*) fra Begyndelsen af 1630’rne.

Aagerup-Mesteren er paavirket af Brix Snedker og paavirker selv Caspar 
Lubbeke. Brixpaavirkningen giver sig Udslag i selve Tavleopbygningen, men

1 Under Restaureringen af Solrødtavlen fandt Billedskærer P. Borre flere blyants- 
skrevne Navne: A. Henningsen og Georgius Henningsen, med Skriveskrift, Aarstallet: 
Ogt. 1629 samt, med gotiske Bogstaver, Jochim Holst. De to Henningsen’er er ukendte, 
men der kan ikke være Tvivl om, at Holst er den Jochum Holst, der var Søn af Køge- 
snedkeren Hans Holst d. Ældre og selv bosat i Køge, hvor han o. 1624 leverede bl.a. 
Magistratsstolen til Køge Kirke. En Sammenligning mellem Aagerup-Mesterens Tavler 
og Jochum Holsts Værker viser, at disse er saa forskellige fra hinanden, at Jochum intet 
kan have haft med Solrødtavlen at gøre, med mindre han skulde have leveret selve den 
snedkermæssige Opbygning, hvad der næppe er sandsynligt, hvis Aagerup-Mesteren 
havde hjemme i Roskilde. Har han da været tilkaldt som Synsmand? eller har han blot 
skrevet sit Navn ved et tilfældigt Besøg? Paaskriften er imidlertid ikke uvigtig, eftersom 
den fastslaar Altertavlens Tilblivelse (der S. 1086 var sat til o. 1630) til senest 1629. 
(Jochums Navn er nu udvisket af Konserveringsvædsken, men de andre Navne og 
Aarstallet ses endnu svagt; en Kalke af Navne og Aarstal taget af Borre opbevares i 
Nationalmuseet).
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paa to af de syv Arbejder, Tune og Osted, findes tillige Hermer af Brix-Type, 
hvad enten dette nu skyldes almindelig Kopiering eller Bidrag fra en Brix- 
Medarbejder. Aagerup-Snedkerens tidligste Arbejder er i Senrenaissance med 
bruskbarokke Enkeltheder, men den yngste Tavle har taget Skridtet over i 
Barokken. Som Figurskildrer er Snedkeren en Ynder af fede, buttede Kvinde
typer med yppige Former og Dobbelthage, mens Mandsfigurerne nærmest er 
magre. Af hans Evangelistfigurer, der er let kendelige, er især Matthæusfiguren 
stærkt bevæget.

Caspar Lubbeke (Lübbeke, Løbbeke) er, at dømme efter omtalte og bevarede 
Arbejder, den mest produktive af de gamle Roskilde Snedkere. Hans Hoved
arbejder er Orgelfaçaden i Roskilde Domkirke 1654 (usign.) og Trægitrene til 
Trolles og Krags Kapeller sammesteds 1655—56, 1663—64, hvor han vil maale 
sig med Caspar Fincke, der arbejdede i Jern, og genoplive de sengotiske Sned
keres virtuosmæssige Rankeslyng, hvor Træets Ydeevne tvinges lige til Bri
stepunktet. Foruden et Par Altertavler og Prædikestole, et Epitaf og et Kruci
fiks har Værkstedet leveret en Mængde Kirkestole, Degnestole og Præstestole, 
endvidere Skabe, Pulpiturer, de fleste forsvundne, Døre, Ligbaarer etc. (jfr. 
Sagregister). Der kan ikke være Tvivl om, at Værkstedet har været meget søgt 
(Lubbeke var ogsaa Roskildegaards Snedker), og at der har været adskillige 
Svende og Drenge; men Mesteren synes ikke at have været meget anvendt 
uden for Københavns Amt som f. Eks. hans — ogsaa betydeligere — sam
tidige, Lorentz Jørgensen i Holbæk, der havde hele Sjælland som Kunde. I 
alt Fald er der kun optegnet et Par Ting i Sorø Amt, bl. a. den smukke Dob
beltdør til Fontelukkelsen i Klosterkirken, der skulde gøres efter den Manér, 
som udi Hr. Niels Trolles Begravelse i Roskilde (DK. Sorø S. 70). Fra Præstø 
Amt kendes ingen Arbejder fra hans Værksted.

Caspar Lubbeke1 nævnes første Gang i Roskilde Snedkerprotokol2 1638, 
hvor det noteres, at Kasper Løbeke blev optaget i Lavet 26. Marts; men 
iøvrigt indskrænker denne Protokol sig til at omtale hans Antagelse og Løs- 
givelse af Lærlinge, hvoriblandt hans egne to Sønner Johan og Jens (antaget 
1656 og 1664, løsgivet 1665 og 1667). Han døde 1675 og blev ifølge Domkir
kens Protokol begravet paa Graabrødre Kirkegaard 18. Marts 1675. Sproget i 
hans ældre, egenhændige Skrivelser (i Roskildegaards Lensrgsk. RA) viser 
(ifølge V. Hermansen), at han er tysk af Fødsel; men en Forligssag, som han 
med egen Haand har indført i Snedkerprotokollen 1650 (S. 131) viser, foruden 
en smuk og flydende Haandskrift, et fejlfrit Dansk.

1 V. Hermansen: Turistforen. Aarb. 1939. S. 162 og samme: Casper Lubbeke, en 
Roskilde-Snedker fra Bruskbarokkens Dage, i Roskilde Studier. 1944. S. 109—26.

2 I Protokollen staver han sit Navn Lubbeke 1650 (S. 131), Lubbke 1663 (S. 120), 
Lubbek 1671 (S. 65), alle Steder med een Streg over u’et; men paa Trolles Gitter i 
Roskilde Domkirke er der to smaa, fine Skraastreger over u’et.
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I over tredive Aar virkede Caspar Lubbeke i Roskilde1; men skønt der dog 
er bevaret ikke saa faa af hans Arbejder, sikrede ved Regnskaber eller Signa
tur, tegner Billedet af ham sig ikke nær saa klart som f. Eks. af Brix eller 
Hatt. Men der er heller ikke bevaret saa meget skulpturelt fra hans Haand som 
fra de to andre Snedkres — det er Stoleværket med dets Englehoveder og 
Masker, der dominerer — og desuden viser de »sikre« Værker, at Caspar enten 
i høj Grad har arbejdet sammen med andre Mestre eller har givet sine Svende 
ret frie Tøjler. Der kan utvivlsomt let blive Enighed om, at man aldrig vilde 
finde paa at sætte Stolestaderne i Roskilde Vor Frue (1649 og 1657), Alter
tavle og -bord i Glim (1665) og Alterbordsforsiden i Aagerup (1652) i Forbin
delse med samme Snedker, hvis man ikke havde Regnskabernes Ord for, at 
disse Stykker var leveret af Caspar Lubbeke. Og med det Kendskab, man faar 
ved blot at gennemgaa de regnskabsbestemte Værker, kan det samtidig slaas 
fast, at de stive, ubehjælpsomt gjorte Hermer paa Aagerup-Stykket intet har 
at gøre med Lubbekes øvrige Arbejder; det vilde være naturligere at antage, 
at han i sin Travlhed har overdraget dette Arbejde til en anden og ringere 
Mester af Type som den Laurids Nielsen Snedker (sml. S. 2263 og Sorø Amt 
S. 1246), der vides at have kopieret Lubbekes Manér, men stift og tørt; den 
samme Medarbejder har maaske gjort nogle af de S. 2156 nævnte Hermer i 
Domkirkemuseet og arbejdet paa Prædikestolsopgangen i Kildebrønde. Det 
er atter en anden Medhjælper, og en betydelig bedre, der har arbejdet paa 
den søndre Herskabsstol i K.-Hvalsø og de dermed sammenhængende Arbej
der (jfr. ndf.).

Vender vi os til de »ornamentale« Arbejder, først og fremmest Stolestaderne, 
er vi bedre farne, selv om Ornamentik er noget af det farligste at bygge 
Værkstedsbestemmelser paa. De to Sæt Roskilde Stole fra 1649 og 1657 giver 
Normen for Lubbekes Kirkestole, selv om der træffes mange Variationer, 
baade rigere og enklere: de først ubruskede, senere bruskede Topstykker med 
Englehoveder — de yngste efterligner bevidst de ældre — Frisefelter med 
Intarsia, skellagte Tvillingpilastre med Intarsiaprydbælte og et stort Fælles- 
postament med Løvehoved eller Maske. Dørene har Arkader med skællagte 
Skiver og Endepanelernes Fyldinger har enten samme Udsmykning eller Ynd- 
lingsmotivet, saa at sige Værkstedets Signatur, de dobbelte Bladbøjler i 
Fyldingernes Smalsider, et Motiv der næppe findes uden for Roskildesned- 
krenes Kreds (jfr. den ovfr. nævnte Laurids Nielsen). Gør vi saa opmærksom 
paa, at Lubbeke ogsaa i høj Grad anvender Intarsia, men tillige paalimet 
(»løvsavet«) Fladsnit i Stedet for Intarsia, at han endvidere ynder udsvejfede 
Topstykker paa sine Døre, at hans rundede Gesimser og andre vandrette Led 
ofte er dekoreret med smaa, sidestillede Rundbuearkader eller -nicher, at

1 Hans sidste Læredreng stod efter Caspars Død sin Tid ud hos Sønnen Johan.
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hans Fyldinger ofte er udtungede paa alle fire Sider, at han har en Rigdom af 
Profiler, herimellem Bølgelisten, at Kartouchen er kastet over Bord, mens 
Æggestaven er meget anvendt, at han er en Mester i Rankeværk med Masker, 
Englehoveder, Fugle, Fantasidyr, Bruskknuder og Øreflipvolutter, er det 
samtidig vist, at hans Formsprog er Barokkens. — Om Intarsiaen er skaaret 
i Caspars Værksted, er usikkert, eftersom de samme Mønstre og Motiver træf
fes hos andre Værksteder; saaledes finder vi bl. a. »Troldemotivet« paa Borg
mesterstolen i Køge af Jochum Holst; men dette kan skyldes tegnede Forlæg.

Skal man nu forsøge at knytte nogle anonyme Værker til Lubbekes Værksted, 
er det klart, at Tidens Fællestræk og Medhjælpernes Individualitet lægger os 
større Hindringer i Vejen, end da vi beskæftigede os med saa markante Per
sonligheder som Hatt og Brix, saaledes at det vilde være rigtigere ikke at tale 
om Lubbekes Værksted, men bruge forsigtigere Ord som »Skole« eller Type.

Med Udgangspunkt i Roskilde Vor Frues Stolestader, hvis Englehoveder 
svarer til Hermernes paa Sorødøren, tør man med stor Sandsynlighed henføre 
Staderne i Sonnerup, Gershøj, Lyngby, Nr.-Dalby, Torslunde, Glim og Kilde
brønde samt Gundsømagle Præstestol til Gruppen; men Maskerne paa Fløng 
Præstestol svarer ret nøje til dem paa Torslunde-Stolene, et Par af dem er 
helt identiske; er Fløng Præstestol fra Værkstedet, turde Degnestolen her, 
1640 (med det samme Intarsiamønster), være sammestedsfra, selv om Her
merne næppe er skaaret af samme Mand, ligesom ingen af de to Stoles Hermer 
svarer helt til dem paa Glim Alterbordsforside, der da ogsaa er fra 1665—67. 
Derimod er der stor Overensstemmelse mellem Hermerne paa Fløng Præstestol 
og dem paa Kildebrønde Alterbordspanel fra 1631, selv om disse sidste er be
tydeligt bedre skaaret. Allerede i Teksten S. 983 er det antydet, at Endefelterne 
kunde hidrøre fra Lubbekes Værksted, men er hele Panelet herfra, da er det 
det tidligst kendte Arbejde fra Værkstedet. Stolene i Greve, Kirke-Hvalsø 
og Kisserup er overordentlig beslægtede med de Lubbeke’ske Arbejder, men 
Englehovederne er afvigende, og hvad Herskabsstolene i Hvalsø angaar, er 
det givet, at det er to forskellige Snedkere, der 1652 har lavet den søndre 
og den nordre, ligesom mindst tre maa have hjulpet til i Hvedstrup (718*). 
Vanskeligere er det at give sikre kunsthistoriske Holdepunkter for Værksteds- 
bestemmelsen af Rye og Rorup Prædikestole samt Præsteepitafiet i Kirke- 
Hvalsø; men her maa man med V. Hermansen (anf. Arb. S. 118) pege paa, 
at Niels Trolle, hvis Vaaben findes paa Rye Prædikestol, som Lensmand paa 
Roskildegaard (jfr. ogsaa ovfr.) benyttede Caspars Arbejdskraft. Det er ogsaa 
Niels Trolle, der har ladet den store Ændring af Orglet i Roskilde Domkirke 
foretage 1654—56, og intet kan derfor være naturligere, end at han i den Anled
ning har henvendt sig til den Snedker, hvis Kvalifikationer han kendte saa vel, 
og som han netop i de samme Aar betroede Udsmykningen af sit Gravkapel.

143



2270 KØBENHAVNS AMTS KIRKER

At der har været flere Snedkre paa det store Façadearbejde, behøver ingen 
nærmere Paavisning; der er meget stor Forskel paa de undersætsige Figu
rer i Storvingernes Felter, de bollede, groteske Figurer, der indrammer dem, 
og de slankere, musicerende Engle paa Rygpositivet og ved Stororglets Side- 
taarne. Gaar vi til Caspars en halv Snes Aar yngre Altertavler, finder vi ingen 
slaaende Lighedspunkter; der er Slægtskab mellem Orglets syngende Engle- 
hoveder og Giim-Tavlens, mellem Orglets Peter og Paulus og Evangelist
figurerne paa Rorup Prædikestol, men ikke bindende Ligheder; derimod kan 
der trækkes en Linie fra Figurerne paa den søndre Herskabsstol i Kirke- 
Hvalsø (Hermerne paa Alterbordsforsiden sammesteds og paa Præstestolen i 
Kisserup) til Orglets musicerende Engle og herfra til Krucifiksgruppen i 
Kalvslunde (hvor Lubbekes Værksted synes at have leveret en stor Del af 
det endnu bevarede Inventar). Det kan nævnes, at Caspars Yndlingsmotiver, 
Tvilling-Bladbøjlerne, den rundbuede Arkaderække og de skællagte Skiver 
naturligvis findes paa Orglet, at Snosøjlernes Kapitæler svarer til Rorup Præ- 
dikestols, og at Profilmaskerne har stor Lighed med dem paa Trollegitteret; 
men det kan altsammen være Fællesgods; mere Vægt tør man maaske lægge 
paa en tilsyneladende saa ubetydelig Enkelthed, at de gennembrudte Vinger, 
der flankerer Orglets Midttaarn, ledsages af en indre Tungebort ganske som 
Tilfældet er med Reliefslynget paa den regnskabsbelagte Dør fra 1652 i 
Herslev (S. 671*) og paa Bladbøjlerne i Kalvslunde Alterbordsforsides Fyl
dinger. Man tør derfor med nogen Sandsynlighed antage, at det er Caspar 
Lubbeke, der har staaet i Spidsen for Orglets snedkermæssige Ombygning og 
Udsmykning, eller haft det i Entreprise.

Den Frodighed, der kan karakterisere Lubbekes mindre Arbejder, og som 
vi ogsaa møder i Domkirkens Orgelfaçade, gaar igen i hans to Altertavler, 
Glim fra 1665—67 og Kalvslunde fra 1668; men i Modsætning til f. Eks. 
Lorentz Jørgensens langt større Tavle i Køge S. Nicolai virker de tunge og 
massive. Trods ganske fantasifulde Storvinger og vinløvsmykkede Snosøjler 
er Tavlernes Opbygning dog i Hovedsagen Renaissancens. Lubbekes Forbil
leder har her snarest været Aagerup- og Kildebrøndetavlerne, som han kendte 
af Selvsyn; men Proportionerne i Caspars Tavler er knap saa gode som i disse; 
hans snoede Søjler er for dominerende, og paa Kalvslunde bidrager de store 
Englefigurer i Topvingerne til at forøge det overlæssede Indtryk.

Som Snedker har Caspar Lubbeke været overordentlig habil. Allerede 
Gitrene i Domkirkens Gravkapeller er ud over det sædvanlige; men ogsaa 
hans »Samlinger« kan være særdeles kunstfærdige, og i sin Opskæring af Træet 
viser han sig som den kyndige Fagmand1. Undertiden anvender han det lyse

1 Blandt hans »Samlinger« fremhæver Billedskærer Borre især Stolestaderne i Nørre- 
Dalby, hvor Topstykkerne er fastgjort i Gavlplankernes Bagside med et afîaset Blad,
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Elmetræ i Forbindelse med Eg paa en Maade og efter et System, som om han 
har regnet med, at hans Arbejde skulde staa umalet i nogen Tid; dette gælder 
f. Eks. Pulpituret i Glim og Stolestaderne i Greve.

Køge. Ligesom Roskildeværkstederne har sat deres Præg paa Kirkeinven
taret i Amtets nordre Del, er det Køge, der dominerer i de sydlige Egne; de 
mest fremtrædende Navne er de tre Holst’er, Hans Holst den Ældre, der »fire 
Aar før salig Kong Frederik døde (altsaa 1584) tjente Evert Snedker, boende 
i det Hus Jochum (Hans’s Søn) nu ibor«, hans to Sønner, Hans, der nedsatte 
sig i København, samt den allerede nævnte Jochum1. Men den første navn
givne Køge-Snedker, vi kender Arbejder af, er den Henrick Reineke, der 
allerede er omtalt i »Præstø Amt« (sml. S. 1076) med Arbejder i Yalløby, bl. a. 
en Altertavle fra 1587 (nu i Taarnby, smst. S. 326) og et Pulpitur »efter den 
Vis som det i Køge Kirke med sine Piller og Panel«. Der er her Tale om Sanger
pulpituret i S. Nicolai Kirkes Vestende (220*), der har saa nøje Sammenhæng 
med Valløby-Arbejderne, at man trygt kan henføre det til Reineke sammen 
med de nedenunder staaende Stole, der er bemærkelsesværdige paa Grund af 
deres rige Intarsia, en Teknik der er i Brug omkring Aarhundredskiftet ved 
de kongelige Helsingør-Arbejder, men ellers først bliver almindelig i Provins
kirkerne betydelig senere. Med nogen Sandsynlighed tør man ogsaa knytte 
to Køge-Epitafier til Værkstedet, dels Peder Pedersens (227*, Maleriet fra 
1584), dels Rasmus Sørensen Brochmands (228*, død 1599)2.

Hans Holst seniors ældste kendte Arbejde er vistnok Prædikestolen i Gad- 
strup fra 1619 (1132*), som Hans Billedsnider i Køge fik Betaling for (Rgsk.); 
denne Stol er nær beslægtet med Prædikestolen i Nørre-Dalby (1232*), og 
Midthermerne paa samme Kirkes Altertavle (1229*) svarer saa nøje til Her
merne paa Gadstrup Prædikestol, at man ogsaa tør henføre den til Værk
stedet, saa meget mere som man i Storvingerne genkender Sønnen Jochums 
Englehoveder fra Stolestaderne i Køge, mens den anden Søn Hans anvender 
selve Vingetypen i Prædikestolen sammesteds. Men er Nørre-Dalby Alter-

der passer ind i en Grat i Topstykket, og desuden er der en Grat i selve Samlingen 
mellem Gavl og Topstykke.

1 Køge Snedkerlavsprotokoller er bevaret (i to Bind) fra 1623—1833. (Af 1. Bind, 
1623—39, findes sagligt ordnet Udskrift i Nationalmuseet). Magistraten udstedte 22. Juni 
1622 en Skraa for Snedkermestrene (omfattende baade Billedsnidere og Høvlarbejdere), 
men først 30. Sept. 1623 holdt Mestrene deres første Møde. Oldermanden var da Rasmus 
Henningsen og de hossiddende Jochim Holst og Claus Plato, og iøvr. var der fem andre 
Mestre til Stede. Gamle Hans Holst var ikke imellem dem. Om Hans Holst den Yngre 
ved vi, at han fra 1622 var bosat i København, se S. 2272 Note 1 (jfr. iøvrigt C. A. Jensen,
i Fra Arkiv og Museum III. 1905—08. S. 362 og Fra det gamle Kjøge. 1928. S. 86, med 
Henvisninger).

2 Paa Lystrup (Fakse Hrd. Præstø Amt) findes Panelværk og Døre fra Reinekes 
Værksted, sml. Ældre Nord. Architektur X.

143*
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tavle fra det Holst’ske Køgeværksted, maa det samme gælde for Altertavlen 
i Jydstrup (DK. Sorø S. 470*) fra o. 1620 med ganske samme Opbygning, 
men langt rigere end N.-Dalby og med andre Medarbejdere; flere af Engle- 
hovederne svarer dog ganske nøje til dem paa Gadstrup Prædikestol. Til 
Værkstedet, men ikke til Mesteren selv kan henføres nogle faa Stolestader i 
Køge S. Nicolai (215, sml. Fig. 46 og 51).

Hans Holst junior blev den mest fremragende af Familien; han har 1622 
nedsat sig i København1, og 11. Dec. 1624 blev han forligt med Professorerne 
om en ny Altertavle i Frue Kirke i København efter den Afridsning, som 
samtidig blev paaskrevet2. Samme Aar indristede han sit Navn: Hans Holste, 
paa Køge Prædikestol (208*) samt signerede Prædikestolen i Gandløse 
(Ølstykke Hrd., Frederiksborg Amt) med Initialerne H H og Sæby Prædike
stol (Holbæk Amt) med Bomærke og Initialer3; desuden kan Ejby Prædikestol 
(1220*) stilbestemmes til Værkstedet, og hermed er alle hans kendte bevarede 
Inventarstykker opregnet, og bortset fra et †Korgitter til Smørum Kirke 
1637 (599) ved man ikke om andre betydeligere Arbejder4.

Hvad Jochum Holst angaar, da gjorde han Borgered i Køge 15. Dec. 16195 
og nævnes i Lavsbogen som »Hossidder« ved Lavets første Møde; 1626 er han 
Oldermand, og sidste Gang, han forekommer i Lavsbogen, er 1629, et Aarstal 
man dog ikke kan tillægge nogen Vægt, da det er ret tilfældigt, naar de enkelte 
Mestre er nævnt (Jochum træffes kun fire Gange). Vi ved, at han 1624, sam
men med den daværende Oldermand, Rasmus Henningsen, paatog sig Leve
ringen af Stolestaderne til Køge Kirke, samt, at han døde 16436. Utvivlsomt 
er det ham, der har leveret Magistratsstolen (214*), samt en Række Stader 
med et karakteristisk Englehoved (sml. S. 217 Fig. 47), der genfindes paa et 
Par af Magistratsstolens Hermeskafter. Derimod er det, som ovenfor nævnt, 
udelukket, at Jochum Holst kan have haft noget med Aagerup-Gruppens 
Altertavler at gøre, selv om han har skrevet sit Navn med Blyant bag paa 
Solrød-Tavlen (sml. S. 2266 Note 1).

Mens gamle Hans Holst helt tilhører Renaissancen, hvis Formsprog han 
behersker, tilhører begge Sønnerne Barokken; da Grundlaget for en Vurdering 
af Jochum, indskrænker sig til Stoleværket i Køge, er det naturligvis ikke 
muligt at faa et Billede af ham; men det er tydeligt, at han kun med Nølen

1 29. April 1622 betaltes Forlov af Mester Hans Billedsnider, som flyttede til Køben
havn (Køge Byfogedrgsk. 1621—29. LA.).

2 DK. København S. 34.
3 V. Hermansen: Det 11. danske Hjemstavnsstævne i Kalundborg. 1933, S. 95.
4 Man tør næppe med C. A. Jensen (DK. Sorø S. 1246) henføre den provinsielle 

Prædikestol i Haraldsted til Hans Holsts Værksted.
5 Køge Raadstuebog (LA).
6 N. P. Nielsen i Østsjællands Folkeblad 17. April 1943.
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bevæger sig over i den nye Stilretning; hans Hermer kan se sig forsigtigt om 
til Siden, de kan have store Masker paa Skafterne og Bruskknuder samt af 
og til en Øreflipvolut; men der er ogsaa rene Renaissancetyper imellem. Det, 
der mest udmærker hans eneste kendte Hovedværk, Magistratsstolen, er den 
rige Brug af Intarsia, og om han selv har udført den i sit Værksted, eller haft 
en Intarsiaspecialist til sin Raadighed, kan man ikke vide; men Indlægningen 
er udført i hjemlige Træsorter, lyst Lind, Birk eller Blommetræ, der ofte er 
svedet over Ild eller glødende Sand for at fremkalde Skyggevirkninger.

Hans Holst den Yngre er som nævnt den bedste af de tre, og han kan 
sikkert betegnes som en af de fineste Billedsnidere i Datidens Danmark. 
Hans Teknik er som en moderne Snedkers, de gammeldags Dyvler er ind
skrænket til et Minimum og i høj Grad erstattet af en udmærket bindende 
Lim, og Søm er langt talrigere end i andre samtidige Arbejder. Som en særlig 
Finesse kan fremhæves, at han saa at sige aldrig lader Endetræ (der jo er 
skæmmende for enhver Flade) være synligt; selv hvor et Stykke Endetræ 
vilde blive dækket af et Ornament eller en Herme, afkorter han det og paa
limer en tynd Flage Langtræ. Som Billedskærer er han broget, mangfoldig 
og yderst hurtig. »Jeg har aldrig«, skriver Billedskærer Borre, der har restau
reret Køge Prædikestol, og hvem de nævnte Iagttagelser skyldes, »truffet en 
Billedskærer, der kan frembringe en Figur med saa faa Snit som Hans«. 
Skønt Individualiseringens Kunst endnu laa i Svøbet, virker adskillige af den 
yngre Hans’s Ansigter overordentlig karakteristiske, og hans Persongalleri er 
ligesaa mangfoldigt som hans Ornamentik er broget; man behøver blot at 
pege paa Køgeprædikestolens femte Herme med det fine, sjælfulde, lidelses- 
betonede Ansigt og det zynftige Haand værkerfjæs, der S. 210 (Fig. 35) vist
nok med nogen Letsindighed er betegnet som et muligt Portræt af Billed
skæreren selv; Typen findes i alt Fald paa en af Hermerne fra Gadstrup 
Prædikestol, gjort af hans Fader, men dèr er det blot blevet til et Hoved 
med Skæg uden Sønnens saftige Individualisme.

Til Køgemesteren, Peter van Bonn (Bunn), der gjorde Borgered 7. Dec. 1621 \ 
og som er nævnt ved Snedkrenes Lavsmøde 1623 (jfr. S. 2271 Note 1) og sidst 
1652, kan Gammelkøgegaards Pulpitur i Køge Kirke (222*) fra 1642 hen
føres under Henvisning til de tilsvarende Stolestader i Hellested 1631 (Præstø 
Amt S. 1077), der af C. A. Jensen henføres til denne Mester (sml. ogsaa S. 
216 og 271). Efter Redaktionen af Køge Kirke har V. Hermansen gennem 
Studier i Køge Skifter konstateret, at Rammen til det store Epitaf over 
Provst Glob, død 1633 (230), er skaaret af Peter van Bonn1.

Øresundsgruppen. Navnet »Øresundsstil« er skabt af C. A. Jensen og om
fatter Renaissancearbejder, der lindes i et bredt Bælte fra Helsingør og til

1 V. Hermansen: Fra Københavns Amt. 1951. S. 87f.
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nedad mod Køge. Stilens Arnested er derfor formentlig København og Helsingør, 
og Formidlerne fortrinsvis de fremmede Snedkere, der indkaldtes til Arbej
derne paa de kongelige Slotte. Nogen bedre Betegnelse kan næppe heller findes, 
dels fordi det københavnske Renaissance- og Barokinventar omtrent helt er 
gaaet til Grunde, og dels fordi Kendskabet til de rige Inventarier i Frederiks
borg Amt, hvor Nøglen til flere Problemer maa findes, endnu er mangelfuldt.

Et af de interessanteste Renaissancearbejder i Københavns Amt er Chri
stian 4.s Kongepulpitur i Roskilde Domkirke (Beg. af 1600’rne), som mer eller 
mindre direkte peger mod Kronborgs fine Snedkerarbejder. Det er S. 1724 
paavist, at øvre og nedre »Etage« er af to forskellige Snedkre; nedre Dels 
Dydefigurer udmærker sig ved yppige, svulmende Former, mens O veretagens 
bærende Hermer er smalle og slanke. Stilen er ren Renaissance; Kartouche- 
værket med alt, hvad dertil hører af Frugtfestons, Draperier og Beslagværk 
er fremherskende. Det er ogsaa nævnt, at den »øvre« Snedkers Arbejde ind- 
gaar i en større Gruppe, der er fordelt over Københavns, Frederiksborg og 
Præstø Amter, og under Omtalen af Prædikestolen i Kongens-Lyngby, malet 
1598 (422*), er Forbindelseslinierne trukket op til nogle af de sammenhørende 
Arbejder, Prædikestolen i Asminderød (Frederiksborg Amt) og den smukke 
Prædikestol i Herfølge (DK. Præstø S. 281*). Hertil kan yderligere føjes 
Alterbordsforsiden i Kirke-Syv (1144*), derimod næppe den enkle, men vel- 
skaarne Prædikestol sammesteds. I »Præstø Amt« (S. 1077) er Herfølge Præ
dikestol henført til den københavnske Billedsnider Engelbrecht Chastesen; 
men det maa fremhæves, at Figurskæringerne paa de to sikre Engelbrecht- 
Tavler i Hellested og Magleby (DK. Præstø S. 417*, 374*) ikke viser megen 
Lighed hverken med Herfølge-Figurerne eller med de øvrige her omtalte 
Arbejder, der som nævnt bør ses i Sammenhæng med Kronborgsniderierne, 
først og fremmest Stolestaderne.

En anden Gruppe, der staar Kongestolsgruppen nær, omfatter bl. a. Alter
tavlen i Søllerød (436*) med malet Aarstal 1610, samt Prædikestolene i 
Gladsakse og Herlev fra 1610—15. Men Johannes- og Lukasfigurerne paa 
disse svarer nøje til de samme Evangeliststatuetter paa Prædikestolene i 
Hellested 1611, Haarlev 1613 og endvidere paa Yraaby 1610 og Lidemark, 
alle i Præstø Amt, og alle af C. A. Jensen henført til Chastesen eller Hans 
Snedker i Enderslev. Hvem der nu end er Mesteren, saa turde det være givet, 
at de nævnte Evangelistfigurer, der iøvrigt er gjort efter et blandt Tidens 
Billedskærere meget udbredt »Ritz«, er saa ens udført, at de maa være skaaret 
af samme Haand; men det er ligesaa givet, at andre Hænder har medvirket 
paa Søllerødgruppen, se saaledes f. Eks. hvad der er sagt om den S. 365 af
bildede Hjørneherme paa Gladsakse Prædikestol; dens Forhold til Samsø- 
Prædikestolen kan dog forklares som fælles Billedforlæg.
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Til Øresundsarbejderne, og med en vis Tilknytning til den nysnævnte 
Gruppe, hører Prædikestolene i Ishøj 1620 (535*), Torslunde (523*) og Høje- 
Taastrup (551*), alle fra samme Værksted. Ogsaa den store Altertavle i Høje- 
Taastrup, der er malet 1614, er sikkert et Københavnerarbejde.

En lille Gruppe provinsielle Prædikestole fra o. 1600, Ballerup (614*), 
Maaløv (628*), er begge fra samme Værksted som Viksø Prædikestol, Frede
riksborg Amt, og et Par Enere, Højelse 1595 (1248*) og Særløse (848), har 
ligeledes Frænder i Frederiksborg Amt.

Beslægtede i Opbygning med den bruskbarokke Prædikestolsgruppe, der 
fortrinsvis er repræsenteret i Sorø Amt (DK. Sorø S. 1249f.) med Jydstrup, 
Vigersted, Vetterslev, Øde-Førslev og Terslev, er Prædikestolene i Taarnby 
1629 (292*), Hvidovre (325), Borup 1630 (1185*) og Kimmerslev 1641 (1102); 
af disse er Hvidovre og Borup fra samme Værksted.

Et Par københavnske Snedkernavne er overleveret fra denne Periode og 
knyttet til endnu bevarede Arbejder. Saaledes har Trogels i København 
lavet den udpræget barokke Prædikestol i Glostrup 1635 (474*) med højst 
verdsligt udseende Evangelistfigurer, mens Morten Snedker i København har 
leveret Stolestader til Lyngby 1646—56 (424*) og muligvis Præste- og Degne
stol i Høje-Taastrup (552) samt Stole o. 1660 til Søllerød (440*); samme 
Morten hæver sig ikke over Landsbysnedkerens Niveau; det kan heller ikke 
siges om Mesteren for Rødovres Altertavle og Prædikestol 1664 (354* f.), 
Radtge Holst, eller som han skrives i den københavnske Kopskatliste, Rotke 
Holst1, og paa det jævne holder sig ogsaa Jochum Difîuel (Dyfîel), som 1667 
leverede Prædikestolen i Brøndby-Vester (454*).

Blandt anonyme, isolerede Arbejder er det værd at fremhæve den fint 
skaarne, arkitektonisk helt opløste Altertavle i Sengeløse fra o. 1650 (560*) 
og Prædikestolen i Værløse (638*).

Nogle af Amtets bedste bruskbarokke Værker stammer fra et Holbæk Værk
sted. Her havde den kunstforstandige Mand, Billedsnideren og' Altertavle- 
byggeren Lorentz Jories eller Jørgensen2, sikkert Sønderjyde, og stærkt paa
virket af Hans Gudewerths Stil, oprettet et Værksted, og herfra forsynede 
han Kirker over hele Sjælland med sine mesterligt opbyggede Altertavler og 
andre Inventargenstande. Han leverede 1652 den vældige Altertavle til Køge 
Kirke (199*), kniplingslet i sin Opbygning, men ret grov i Detaillen sammen
lignet med Hans Holsts 28 Aar ældre Prædikestol. Ogsaa Epitafiet over Borg
mester Enevold Brochmand 1666 (231) er sikkert fra Lorentz’s Værksted

1 Københavns Diplomatarium I, 757.
2 C. A. Jensen: Snedkere og Billedsnidere S. 103, sml. 114. En nærmere Karakteristik 

af Lorentz Jørgensen med Fortegnelse over hans Arbejder vil til sin Tid fremkomme i 
DK. Holbæk Amt.
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ligesom Prædikestolen i Brønshøj Kirke (344*) fra 1678 og Topstykket til 
Altertavlen (342*) fra 1679.

Senbarokke og senere Arbejder. Fra o. 1700 stammer Døbefonten i Roskilde 
Vor Frue (84*) med de buttede Drengebørn; de ejendommelige, gnidrede 
Skæringer i Altertavle og Prædikestol i Roskilde adelige Jomfrukloster (116*, 
118*) er fra o. 1750; de er næppe gjort af en dansk Billedskærer. Daabs- 
engelen i Ledreborgs Kapel (823*) er udført af Billedhuggeren Erik Warn- 
heim efter Fr. Ehbisch’ Original, der staar i Petri Kirke; om Træfonte, se 
iøvr. Sagregister S. 2297.

Et Par Landsbysnedkere i Farum, Jens Christensen, nævnt i Regnskaberne 
fra 1739—66, og Søren Jensen, nævnt i Begyndelsen af 1770’erne, har leveret 
en Del enkle Inventarstykker til Omegnens Kirker, Stoleværk, Pulpitur, Trap
per, Urskive, Prædikestolshimle; af dette er det meste dog forsvundet.

Som Leverandører af kongelige Kister i Roskilde Domkirke finder vi Navne 
som Hofsnedker Balch (Modeller til Frederik 3.s og Dronning Sophie Amalies 
Sarkofager, S. 1870), Speer 1784 (S. 1946), J. C. Lillie 1793, 1795, 1797 (S. 1947), 
og fra 1800’rne bl. a. Rosenløv (S. 1943f.) og Berthelsen (S. 1939).

Et af Senbarokkens bedste Interiører, Ledreborgs Kapel, har Arbejder af 
Snedkrene Chr. Hübner, Chr. Holfeldt (sml. ogsaa DK. Sorø Regist.) og Joh. 
Restorff (821*, 823*). Af rene Empirearbejder er der ikke mange: fra 1806 
stammer Gevninge Alteropbygning (877), med cirkelrundt Alterbord, og vel 
fra samme Tid den ligeledes cirkelrunde Prædikestol (879) med retkantede 
Felter og krydsende Knækbaandsfrise; ogsaa den runde Sæby-Prædikestol fra 
1824 (938*), samtidig med Kirkens Restaurering og sikkert udført efter Teg
ning af Jørgen Hansen Koch, er i Empire, men smykket med en svær Blad
stav, mens den enkle Prædikestol fra 1820 i Ølsemagle (1264) giver Mester 
A. Hansen i Køge og hans Svend Sørlanders Opfattelse af denne Stilart. 1823 
har vi i Sæby (936) det første Eksempel paa Nygotik i den spidsbuede, ranke- 
smykkede Ramme om Eckersbergs Altermaleri, som samtidig viser, hvorledes 
Altertavlens snedkrede Ramme i dette Aarhundrede træder tilbage for Male
riet, sml. ogsaa Jersie 1840 (1096*) og Gershøj 1846 (950).

I 1800’rne havde man en usalig Tilbøjelighed til at rydde de gamle Renais- 
sance- og Barokstolestader ud og erstatte dem med nye i Tidens Stil (dvs. Ny
gotik, -rokoko, -empire og Stilforbistring). I Solrød (1090*) og Jersie (1099) 
findes saaledes nygotiske, spidsbuede Stader; det første Sted har man brugt en 
Del af de gamle Ungrenaissance-Gavle, blot skaaret dem spidsbuede. Som et 
Eksempel paa Aarhundredets (efter vor Opfattelse) smagløse Stoleværk kan 
nævnes Roskilde Domkirkes, som Snedkrene Bruun og Wismann i Roskilde 
og Hutzen i København 1866 satte i Stedet for de smukke og sikkert endnu 
solide Ungrenaissance-Stole, af hvilke nogle nu er opsat i Præsteværelset.



Fra vort eget Aarhundrede kan fremhæves et Par Orgelfaçader i Lyngby, 
Ørsted og Højelse (1243*). Desuden er der Grund til at nævne de Restau
reringer af Renaissance- og Barokinventar som Billedskærer Poul Borre i Hav- 
drup i Samarbejde med Arkitekt O. Langballe, Køge, med stor Kyndighed 
og Indleven har foretaget i Amtet (jfr. Sagregister).
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TAVLE M A L E R I ,  P O R T R Æ T T E R  O G  S T A F F E R I N G

Amtet er fattigt paa middelalderlige Malerier; fra malede Altertavler er 
intet levnet, og skønt Roskilde Domkirke har haft adskillige, af hvilke nogle 
kendes gennem yngre, tarvelige Reproduktioner (1655 ff.*), er de dog gaaet 
til Grunde hver og en. Nu er der foruden de enkle Vaabenmalerier paa Biskop 
Niels Skaves Gravskjold o. 1500 (1984*) og over Joh. Jepsen Ravensbergs 
Pergamentepitaf (1987*) kun to Alterbordsforsider tilbage med Malerier fra 
den seneste gotiske Tid: K.-Hvalsø1 (828*) har en Fremstilling af Kongernes 
Tilbedelse (med nederlandskpræget Landskabsbaggrund), mens Pladen i 
Lyngby (925*) er malet paa begge Sider: Kongernes Tilbedelse paa den ene, 
Kristus og en Kvinde paa den anden stærkt medtagne Side (jfr. ogsaa Kim- 
merslev S. 1199). I denne Forbindelse maa dog ogsaa nævnes det oprindelige, 
gotiske Maleri af Pave Lucius paa den Kobberplade, som sidder i Cirkel
blændingen over Døren til Oluf Mortensens Vaabenhus (1467*); det er mulig
vis malet i Johan Jepsens Bispetid (1500—12), oprindelig med Tempera, men 
nu, efter talrige Overmalinger, fornyet i Olie.

Malerierne fra Renaissancen og de følgende Perioder findes fortrinsvis paa 
Alterbordsforsider, i Altertavler, paa Prædikestole, Pulpiturer og i Epitafier. 
De mange Alterbordsmalerier, viser i Forbindelse med den ofte smukke, 
snedkermæssige Udførelse af Rammeværket langt ned i 1600’rne, at Ante
pendier, Alterforhæng, i alt Fald ikke var permanente som nu; paa Alter
bordene finder vi de tidligste Malerier efter Reformationen, men først i de 
sidste Aartier af 1500’rne søger man at overvinde den Billedskyhed, der 
fulgte efter Katolicismens Farvepragt; nu begynder der at komme Malerier 
paa Altertavlerne i Stedet for eller sammen med Skriftsteder, ligesom Malerier, 
baade med de »gammeldags« bibelske Motiver og med moderne Renaissance- 
emner, trænger ind paa andre Inventarstykker.

Fra 1500’rne er der især to Arbejder, som hæver sig over de øvrige i Amtet 
baade ved deres Udførelse og Emnevalg, Torslunde Alterbordsforside og 
Køge Pulpitur. Det første (520*) er Amtets ældste Renaissancemaleri, fra 1561,

1 Fra samme Værksted er Alterbordsmalerierne i Jordløse og Hagested (Holbæk 
Amt), det sidste i Nationalmuseet.
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og viser paa en sammenhængende Flade, helt efter middelalderligt Mønster, 
den lutheranske Gudstjenestes tre vigtigste Handlinger: Daaben, Nadveren 
og Prædikenen. Motiverne maa have virket som en frisk Nyskabelse mellem 
de sædvanlige bibelske Genremalerier, og de forblev da heller ikke enestaaende; 
en Skriftemaals- og Daabsscene findes saaledes o. 1600 paa Bjernede Alter
tavle (DK. Sorø S. 364*) og paa Altertavlen i Landet 1582 ses Daaben og 
Nadveren (DK. Maribo S. 377), begge dog mindre Billeder (sml. ogsaa 
Holme-Olstrup, DK. Præstø S. 736, saa sent som 1689). I Billedskærerarbejde 
har vi truffet Prædikenen paa Oluf Krogs Prædikestole (sml. S. 2258).

Pulpiturmalerierne fra 1586 i Køge S. Nicolai (220*) er rendyrket Renais- 
sance; blandt de nu bevarede 26 (tidligere 32) Fag ses Fremstillinger af de 
ni Muser, Orpheus og de syv frie Kunster, dygtige Arbejder gjort med over
legen Haand og ikke saa lidt Lune. I et af Felterne staar Initialerne B A S ,  
formodentlig den ukendte Kunstners Signatur.

Renaissancemotiverne, saavel Personer som Baggrundsstaffage, trænger 
langsomt frem, men man holder sig ifølge Sagens Natur mest til de fra Bibelen 
og de religiøse Skrifter hentede Emner og Skikkelser. Paa 1500’rnes Ante- 
mensaler træffes Nadveren, Korsfæstelses- eller Opstandelsesbilleder, delt 
eller samlet, i Sengeløse 1581 (560*), Brøndby-Øster 1591 (461), Hersted- 
Vester 1592 (495*), det sidste Sted sammen med Dydefigurer. I Høje-Taastrup 
1584 (546*) forekommer for første Gang Kristus og Apostlene, en Billedrække 
der i særlig Grad finder Anvendelse i Pulpiturernes talrige Arkadefelter. 
Forfølger vi Alterbordsforsiderne ned gennem 1600’rne, møder vi kun bibel
ske Scener paa to, Fløng o. 1600 (728) med Fødsel og Opstandelse, og Gershøj, 
Begyndelsen af 1600’rne (2168) med Gravlæggelsen, ellers er det Enkeltfigu
rer, Dyder: paa Himmelev o. 1600 (652*), Allerslev o. 1600 (808), K.-Hvalsø 
o. 1610—20 (828) o. a., Profeter: Aagerup 1654 (739), af Michel Maler fra 
København, Apostle: Greve 1604 (967*), Smørum (596), Kagstrup 1616 (1069*), 
de sidste Steder sammen med Moses. Yaabenskjolde er malet paa Forsiderne 
i Himmelev (652*) og Kimmerslev (1199), begge o. 1600.

Ogsaa paa et Par Prædikestole har Dyderne trængt sig ind, Lyngby 1598 
(423*), karakteristiske og velbevarede, Reerslev 1611 (1009*), stærkt opma- 
lede; ellers er Prædikestolsfelterne forbeholdt Kristus og Evangelisterne, 
mens Dyderne gerne optræder som Hjørnehermer.

Paa Altertavlerne er de fleste ældre Malerier erstattet af senere Tiders, 
og er de gamle Billeder bevaret, skal de som Regel søges i Tavlernes min
dre Felter som i Høje-Taastrup 1614 (549* malet paa Papir): Fodtvætningen 
og Korsfæstelsen, i Smørum o. 1614 (597): Opstandelsen, af Oluf Hansen, men 
stærkt opmålet, i Nr.-Dalby o. 1620 (1229*) Pendant-Malerierne: Paaske- 
maaltidet og Nadveren. Et godt og velbevaret Nadvermaleri fra o. 1650 findes
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dog i Sengeløse Altertavles Storfelt (560*); og et enklere Storfeltsmaleri, lige
ledes Nadveren, af Hans Maler 1647, ses i Særløse (846*).

Epitafierne er ikke saa lidt mere givtige, hvad Malerier angaar. Fra 1584 
og signeret Bt er Epitafiet (med Opstandelsen) over Borgmester Peder 
Pedersen i Køge (227); beslægtet, men næppe af samme Haand er Opstandel- 
sesmaleriet i Rasmus Brochmands Epitaf (død 1599, S. 228*); Christian 
Gyldenstjernes 1622 i Roskilde Domkirke (1922*) er malet over et mærkeligt 
gammeldags Skema: afdøde og hans Hustru knælende paa hver Side af en 
Bedepult.

Fra 1600’rne stammer iøvrigt en lang Række Epitafier med gode Portræt
billeder, alene eller i Forbindelse med religiøse Scener, som dog efterhaanden 
trænges i Baggrunden; de er malet paa Træ, Metal (Kobber, Zink) eller Lærred. 
Rheinhold Timm har signeret Hans Christensens Epitaf 1625 i Køge (229*), 
mens Henrik Dithmar er Mester for Christen Schøllers sammesteds (231*) 
samt for det 350 x 307 cm store Maleri fra 1670 af Frederik 3. paa lit-de- 
parade i Roskilde Domkirke (1744); B. Gallencamp har signeret to Epitafier 
i Sæby (940); alle de nævnte er paa Lærred. Usigneret er Maleriet paa Træ 
fra Christoffer Knopfs Epitaf (død 1611, S. 2004*), i Nationalmuseet, men 
oprindelig i Roskilde Domkirke, og nu saa medtaget, at man daarligt kan 
danne sig noget Skøn over dets oprindelige Udseende. Ogsaa de store Male
rier, ligeledes paa Træ, i Køge-Epitafiet Nr. 4 (230), i Hans Guntzows 1655 
(Roskilde Domkirke, 1996*) og Christen Globs 1639 i Køge (230*, her fejl
agtigt 1633) er anonyme; men gennem Studier i Køge Raadstueprotokoller 
har Victor Hermansen nylig oplyst, at det sidste skyldes den ogsaa andet- 
stedsfra kendte Maler og Stafferer Bartholomæus Paproczky (sml. DK. 
Præstø S. 1087 og Sagregister), som var f ø d t  i Thorn i Østpreussen; 1639 
gjorde han Borgered i Køge, hvor han døde 16601. Hans største Arbejde i 
Amtet var sikkert Stafferingen af Lorentz Jørgensens Altertavle i Køge (200*).

Efter en Nyopdagelse byder det ovenfor nævnte Epitaf Nr. 4 i Køge S. Ni
colai paa et særligt Problem. Indskriften er forsvundet, og foran S. 230 er 
det ansat til o. 16252, idet man samtidig har gentaget Formodningen om, 
at Epitafiet muligvis er udført for Hans Kræmmer (Bartskær) og Cort (ikke 
Konrad) Richter samt deres Hustru Anna (Pedersdatter), der ægtede Richter

1 Fra Københavns Amt. 1951. S. 90 fî.
2 William Anderson vil (Baltische Studien XXX, 83) henføre Epitaflet til Stralsund- 

maleren Zacharias Maus og datere det til omkr. eller kort efter 1638, især under Hen
visning til et Epitaf i Ronneby, ligeledes med en spejlvendt Rubenskopi af Korsned- 
tagelsen og signeret af Maus. Imidlertid er den Ronneby’ske Snitværksramme saa 
væsensforskellig fra Køgeepitaflet, langt videre fremskreden i det barokke, men heller 
ikke mellem de o Kopier synes der at være bindende Lighed, tværtimod store Forskelle, 
hvortil kommer, at Maus altid synes at have malet paa Lærred.
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1617. Imidlertid har en Undersøgelse af V. Hermansen og Maler Einar V. Jensen 
Køge, godtgjort, at »Richters« Billede er en senere Tilføjelse, og Hermansen1 
slutter derfor, at Maleriet, forudsat at det drejer sig om denne Familie, som 
Helhed maa være blevet til før 1613 (Hans Kræmmers Død), da Hustruen 
ikke er i Enkedragt, mens Tilføjelsen maa være gjort efter 1617. Imidlertid 
maa en Datering af den fine, bruskbarokke Ramme til før 1613 vække alvor
lige Betænkeligheder i en Kirke, hvor Hans Holsts Prædikestol 1624 utvivl
somt betegnede sidste Mode, ligesom man næppe saa tidligt tør vente at træffe 
en Kopi af Rubens’ Billede, der først blev færdigt 1612. Konsekvensen synes 
derfor at maatte blive, at Portrætterne ikke kan knyttes til de hidtil antagne 
Personer.

Anonyme er endvidere følgende velkarakteriserende Epitafiemalerier: 
Enevold Brochmands2 1666 i Køge (232), Mikkel Lemvigs o. 1675 i Gladsakse 
(369*) og Dichmans o. 1666 i Kalvslunde (1060) samt følgende Malerier paa 
Metal: Susanne Worm, død 1637 (1992*), Aug. Sandt 1644 (1994*), Gert 
Schrøder 1645—50 (1996*), alle i Roskilde Domkirke, Valentin Merchel(?) 
i Lyngby o. 1650 (425*), Jens Runchel 1652 i Herslev (672*), Rasmus Schøller 
og Ole Luxdorph 1678 i Køge (233*).

Af andre Malerier fra 1600’rne kan nævnes det 60 x 333 cm store Interiør
maleri i Vredemann de Vries’s Maner, i Køge (221); derimod er der ikke 
Grund til at opholde sig længere ved de i Regnskaberne nævnte Malernavne 
(sml. Sagregister), da der ikke er bevaret egentlige Malerier fra deres Haand 
men kun (genopfriskede) Stafferinger.

Blandt 1700’rnes Malerier har Heinrich Krock 1725 leveret et Himmel- 
fartsbillede til Rye Kirke (884) ganske svarende til det 1727 signerede i 
Helligaandskirken i København. I Ledreborg Kapel skyldes baade Plafond- 
maleriet 1745 (819*) og Altertavlemaleriet 1747 (822*) Marcus Tuscher, 
hvorimod ingen af de talrige store Malerier sammesteds med bibelske Motiver 
(817, 824) er signerede.

Af andre Malernavne kan anføres Portrætmaleren Hans Nielsen, som 1773 
har malet et Brystbillede af Præsten Jens Rasmussen Hassing i Sæby (939), 
samt den produktive Hans Nielsen i Gandløse, hvis kunstneriske Evner dog 
ikke staar paa Højde med Arbejdernes Antal; han har paataget sig alskens 
Malerarbejde, stafferet Altertavler, Prædikestole, marmoreret Fonte, udbed
ret Kalkmalerier etc. En Prøve paa hans Færdighed ses i Brøndby-Vester, hvor 
han har »forbedret« Altertavlens Maleri 1747 (452) samt malet Evangelist
billeder i Prædikestolens Felter samme Aar.

1 Fra Københavns Amt. 1951. S. 94f.
2 Hermansen henfører det med Forbehold til den Peter Contrafejer, der fik Borger

skab i Køge 1621, Fra Københavns Amt. 1951. S. 78.
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Det er værd at lægge Mærke til, at den lange Serie Bispebilleder i Roskilde 
Domkirke (S. 1734 fî.), som er fortsat ned til vore Dage, startedes med de 
tretten Billeder, som Biskop Peder Hersleb lod ophænge 1753; allerede i 
samme Tiaar er A. Brünniches Billeder af Hersleb og Harboe (usign.) kommet 
til. Og paa de følgende Bispebilleder træffes Navne som C. A. Lorentzen, Con- 
stantin Hansen, F. Vermehren, samt fra 1900’rne L. Tiixen, Knud Larsen, 
Ludvig Find. Blandt andre kendte Malere, der her i Amtet som andetsteds 
har været benyttet til lδOOaarenes Kirkeinventar er: Dorph, Eckersberg, 
Eddelien, Frølich, Heinrich Hansen, Hilkier, Fru Ingemann, C. A. Jensen, 
Küchler, F. C. Lund, J. L. Lund, Vilh. Marstrand, Raadsig, Roed, Schleisner 
etc. Og i Gentofte Altertavles Storfelt er indsat et af Christian 9.s Dronning, 
Louise, malet Billede, Kristus paa Søen.

1800’rnes største Malerindsats var dog Udsmykningen af Christian 4.s Ka
pel med Eddeliens symbolske Hvælvingsmalerier og Frise med berømte Mænd 
1845—51, samt Marstrands Christian 4. paa Trefoldigheden, Domsbilledet og 
Kristus i Heinrich Hansens mesterlige Perspektivrammer 1863—66.1

Gennem alle Perioder har de hjemlige Malere laant fra eller mer eller 
mindre direkte kopieret Udlandets Mestre; Navne som Rafael, Ribera og Ru
bens er nævnt i Teksten (sml. Sagregister); hertil kan bl. a. føjes Gundsø- 
magle Altertavle (781*), hvor Krucifikset er laant fra Rubens’ Golgatha- 
billede 1620 i Antwerpen, Kimmerslev Altertavle (1199) med en forenklet 
Kopi efter Federigo Baroccis Gravlæggelse samt et Korsnedtagelsesmaleri i 
Kongens Lyngby (S. 425 Nr. 2, hvor det fejlagtigt er betegnet som en Kopi 
efter Rafael), ligeledes efter Barocci (sml. Epitafiemaleriet over Rasmus Chri
stensen i Næstved S. Peder, DK. Præstø S. 111 Fig. 33).

T E K S T I L E R

Danmark er i det Hele overordentlig fattigt paa ældre textilia; de kost
bare, guld- og sølvindvirkede Stoffer, især de middelalderlige, har i særlig 
Grad lokket, naar Fjenden drog plyndrende gennem Landet, eller naar Regen
terne fattedes Penge, og det fremgaar tydeligt af Beretningen S. 1668, hvor
ledes en stor Kirkeskat efterhaanden kunde smuldre bort og forsvinde.

Det tidligst omtalte Stykke er den Præstedragt med paasyede Billeder, 
som Svend Estridsøns Dronning, Gunhild, og hendes Piger syede og skæn
kede til Roskildes ældste Stenkirke. — Den saakaldte Dronning Margrethes 
Klædning (S. 1800—03), af italiensk Gyldendug med Granatæblemønster, er 
nu i Uppsala Domkirke.

1 Se iøvrigt S. 1508 f., 1518 fî. (S. 1518 nederst læs: Marstrands og Heinrich Hansens).
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Fig. 16. Roskilde Domkirke. Messehage! 1726 (sml. S. 1667).

Ellers er, bortset fra »S. Lucii Hue« (1638*), af gul, spansk eller italiensk 
Silkebrokade fra o. 1300, middelalderlige Tøjer kun bevaret i Gravfund. 
Her maa først og fremmest nævnes den Stola (1979*), som fandtes i en 
romansk Grav i Roskilde Domkirke samt de fine, nu muldnede Stoffer fra 
andre romanske Grave (1980*, 1982*).

Blandt de faa bevarede Messehageler er Kimmerslevs (1201*) fra 1637, af 
rødt, brocheret Fløjl med Granatæblemønster, Roskilde Jomfruklosters (117*) 
fra o. 1700, Ørsteds (1160*) fra 1722; den sidstes Krucifiks er broderet efter 
samme Forlæg som Øster-Brobys 1722 (DK. Sorø S. 592) og Janderups 1768 
[Aarstal senere?] (DK. Tisted S. 455*), Roskilde Domkirkes (Fig. 16) o. a.

Fra 1800’rne stammer det saakaldte »Brudesølv« i Taarnby paa Amager 
(292*) en Fløjlshue med Guldgalloner, Filigranarbejde og en Sølvkæde med 
Mønter; Stykket bruges den Dag i Dag. I Kirken i Sæby opbevares endnu 
et Sæt »Kristentøj« (938).
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Fig. 17—18. Haraldsborg *Kalk og *Disk, nu i Nationalmuseet (S. 2283).

GULDSMEDEARBEJDER

Det i Amtet bevarede Altersølv tegner, som rimeligt er, ikke noget nyt Bil
lede af Former og Udvikling i Forhold til de tidligere publicerede Amter, men 
jo flere Omraader, der inddrages i Undersøgelserne, jo flere Eksemplarer, der 
medtages, des mere afrundes Billedet. Af Roskilde Domkirkes vældige Skat 
(S. 1668 ff.) er saa at sige intet bevaret — den nuværende Kalk er fra 1914 — 
men en af Margrethekalkene er havnet i en sjællandsk Landsbykirke (S. 1664). 
Fra de af Langebek omtalte Inventarielister kender vi en enkelt Guldkalk 
(S. 1664), som Valdemar Atterdag fik udleveret 1375.

De ældste Stykker i Amtet, ja, i hele Landet, er den lille Haraldsborg Kalk og 
Disk1 (Fig. 17—18), et Rejsesæt, der pløjedes op ved Haraldsborg (S. Jørgens- 
bjerg Sogn) 1841, og som nu er i Nationalmuseet. Da Borgen blev afbrændt 
1134 af Erik Emune, maa Sættet, der muligvis er italiensk Arbejde, være ældre; 
det kan skønsmæssigt dateres til Aarene omkring 1100. Disken har en nøje 
Parallel i en Disk fra Cividale, der hører til en Rejsekalk, som Braun (Altar- 
geräte, 1930. Tav. 5 S. 61) sætter til 1150—1200. Mens Cividale-Kalken alle
rede er stivnet i en bestemt romansk Form, har Haraldsborgs endnu et indi
viduelt Præg, hvad der stemmer med, at den er et Par Menneskealdre ældre. 
Den lille Kalk, der med sit afbrudte Bæger kun maaler 9 cm, er af forgyldt 
Kobber og har paa den skraa Standkant en graveret Majuskel-(Versal-)ind- 
skrift, der danner Slutningen paa det Indskriftsbaand, der har løbet omkring

1 M. Mackeprang: Vore ældste Alterkalke, i Aarb. for nord. Oldkynd. 1906. S. 82 ff.



2284 KØBENHAVNS AMTS KIRKER

Mundingen. Tilsammen har de dannet et Hexameter: . . . »[saljvat de morte 
fideles« (». . . frelser de troende fra Døden«). Diskens Randskrift danner lige
ledes et Hexameter: »Hine panem vite mundati sumite qviq(ve)« (»herfra skal 
enhver, renset, tage Livets Brød«, dvs. herfra skal enhver tage Livets Brød 
og derved blive renset.) I Diskens 11-Pas ses Guds højre Haand (»dextera 
d(omi)ni«) i Relief, ligesom paa Cividale-Disken, men her er Haand og Kors 
dog kun graveret; den samme Fremstilling træffes paa den mærkelige, kors- 
agtige Gravstele i Tømmerby (DK. Tisted S. 179 f.*), der har Indskriften: 
»dextera dei«.

Den Bevaringstilstand, i hvilken de faa middelalderlige og mange yngre 
Kalke forefindes, er ret fragmentarisk. Hvad Krig og Konger levnede, har Ti
dens Tand arbejdet paa, ligesom skiftende Moder har bidraget til Kassering og 
Fornyelse. Kun i eet Tilfælde (Kisserup S. 867*) er et middelalderligt Bæger 
bevaret, derimod findes der flere Kalk-Fødder og mange smukke Skaftknop
per. Naar Regnskaberne meddeler, at Kirken har faaet en ny Kalk, fremgaar 
det ofte, at den har givet den gamle Kalk i Bytte. Dette er sandsynligvis 
Forklaringen paa, at de fleste Kalke er sammenstykkede; Guldsmeden har 
bevaret, hvad der var brugeligt af de modtagne Kalke og benyttet det, naar 
han lavede en ny til en anden Kirke. S. Jørgensbjergs Kalk (107*) bestaar 
saaledes af en gotisk Knop, et Bæger fra 1700 og en glat, rund Fod fra 
o. 1800. Kirkerup-Kalken (757) har den i Amtet saa almindelige gotiske Folde- 
værksknop, en Senrenaissancefod samt Bæger fra 1818, Brøndby-Østers Kalk 
(462*) er sammensat af en barok Fod fra 1667, en riflet Knop med Slyng- 
baand og et stort, udsvajet Bæger fra 1830.

Unggotikkens smukkeste Kalk er Borups (1184*) fra 1300—50, beslægtet 
med Nationalmuseets Nysted-Kalk. Den har en hvirvelsnoet Knop og paa Fo
den Relieffer fra Jesu Liv. Kalken i Gershøj (950*) dateres ved en Minuskelind- 
skrift — Fodens eneste Pryd — til 1377; dens Knop er af tidlig Foldeværkstype. 
Med Osted-Kalken — et tysk Importstykke — er vi naaet ned i 1400’rne. Her 
møder vi den sengotiske Skaftknop-Form, der holder sig ind i Renaissancetiden, 
med Stavværkstunger paa Over- og Undersiden og Rudebosser langs Kanten. 
Mens de hidtil nævnte Eksempler har haft runde Fødder, er Foden paa Herlev- 
Kalken fra 1499 (384*, nu i Nationalmuseet), firpasformet, mens Kimmerslev 
(1200*) og Nr.-Dalby (1230) har sekskantet Fod, den første med hulede Sider.

Fra o. 1471 stammer Pragtstykket fra Ejby (1217*), et Krigsbytte fra Aabo 
i Finland, hvortil den 1925 blev tilbageleveret.

Ungrenaissancens Kalktype finder vi bl. a. i Ledøje (583*) med den karak
teristiske Fodprofil af spinkle Rund- og Hulstave; dette Profil kendes hele 
Renaissancetiden igennem ved Siden af den enkle Dekoration, vekslende (lod
rette) Smaastreger og Ruder, som paa Sygekalken 1599 fra Kalvslunde (1055*).



KUNSTHISTORISK OVERSIGT. ANDRE METALARBEJDER 2285

Kirkens ældre Hovedkalk, fra 1561, (1054*) har paa Knoppen runde Tunger 
med Tværstreger og Bosser med Englehoveder. Den særprægede Kalk fra 
Brøndby-Vester (453*) er fra o. 1576, men dens graverede Rankeslyng har 
endnu sengotisk Karakter. Andre velforarbejdede Eksemplarer fra Slutningen 
af 1500’rne er Willum Franzos’ Kalk i Solrød (1087*) med stærkt indskaaret, 
rundtunget Fod og Snoldelevs (1028*), hvis Fodtunger ender i Spidser og 
Kølbuer. Fra Begyndelsen af 1600’rne kan nævnes Høje-Taastrups (550*) og 
Himmelevs (654*).

Baroktidens Kalke er mygere i Formerne, og man har helst undgaaet knæk
kede Linier. Hersted-Østers Kalk og Sygekalk fra 1679 og 1710 (482*) ertypi
ske Eksempler. Fodpladen, der i 1400’rne var en Sjældenhed og senere godt 
kunde undværes, selv om den er almindelig paa Renaissancekalken, er nu et 
uundværligt Led i den rundt opdrevne Fod. Knoppens tidligere stærkt op
drevne eller paasatte Tunger er nu kun punslede og de egentlige Rudebosser 
forsvundne. Et Stykke ind i 1700’rne møder vi den riflede, midtdelte Knop 
(Ørsted S. 1159), der bliver særlig yndet omkring Aarhundredets Midte. Ro
kokoen møder naturligvis med svungne Former, f. Eks. Allerslev 1746 af Guld
smed Reinike, den næsten tilsvarende i Glim 1749 af Gerhard Hass (704*) og 
Søllerøds Sygekalk (438*), der maa være fra omkring 1750, men dog bærer 
det graverede Aarstal 1679(1). Nyklassicismens roligere Former har vi i Hved- 
strup Kalk (716*) fra 1773, og paa Kirke-Saaby-Kalken (859*) træffes alle de 
til Louis Seize-Stilen hørende Ornamenter: Tøj guirlander, Ovalmedailloner, 
Egekrans omvundet med krydsende Baand og Rifling. Empiren lader sig re
præsentere af Ballerup Kalk og Sygekalk fra 1801 (613*), Gevninge fra 1808 
(877*) og Jyllinge fra 1813 (768). Maaløvs Kalk fra 1832 (627) er et Eksempel 
paa de hyppige Akantus-Kalke.

Som naturligt er, har københavnske Guldsmede leveret de fleste Arbejder. 
Af andre sjællandske Byer er Helsingør, Køge, Næstved og Roskilde repræ
senteret ved henholdsvis 1, 5, 1 og 7 Arbejder; tillige findes der Sølvtøj fra 
Aabenraa, Aalborg, Odense og Randers, ligesom der er nogle faa udenlandske 
Stykker, ( j f r .  Osted ovfr.; se iøvrigt Sagregistret). Der er ingen Grund til særlig 
at fremhæve noget af det andet Altersølv, der, bortset fra Diskene, er ret 
sparsomt bevaret.

ANDRE METALARBEJDER

Et af de ældste og fornemste Arbejder af ædelt Metal er det knap 6 cm 
høje Patriarkalkors (1636*), et byzantinsk Arbejde af Guld fra o. 1100, der 
fandtes i Hovedet paa Roskilde Domkirkes store Triumf krucifiks og nu er i 
Nationalmuseet. Det er til at aabne, og det indeholder en Splint af Kristi
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Fig. 19. Kirke-Værløse. Johannesfigur, 
Limogesarbejde (S. 2286).

krucifiks af Kobber (1666*), nu i National
museet. Det er bevaret, fordi det en Tid havde 
fundet Anvendelse som Prydelse paa en barok 
Kiste i Roskilde Domkirke.

To Gravkalke af Tin med tilhørende Diske er 
fundet i romanske Grave i Roskilde Domkirke 
(1975*); ogsaa de er i Nationalmuseet.

Fra Kirke-Værløse (638) stammer en lille, 
romansk Johannesfigur af Malm, i National
museet, et Limogesarbejde (Fig. 19), der enten 
har hørt til en Alterkrucifiksgruppe eller til et 
Bogbind. — I denne Forbindelse maa nævnes 
den lille Salveæske (638*) fra samme Kirke, 
med tre Olierum til Daab, Sygdom og Ind
vielse, ikke paa Grund af dens kunstneriske 
Værdi, men fordi saadanne Æsker er ret sjældne.
— Fra 1700tallet kendes to Sæt Sølvbeslag til 
Bogbind (Borup 1184* og Kimmerslev 1201).

Blandt Gotikkens Messingarbejder forsvandt 
et af de bedste ved den sørgelige Auktion 1806 
over udsatte Inventargenstande i Roskilde 
Domkirke, den flamske Gravplade over Biskop 
Niels Jepsen Ulfeldt, død 1395 (2006*).

Alterstager. Der er ingen romanske Stager 
bevaret i Amtet, og blandt de gotiske er den 
interessanteste »den store Lysestage« fra Ros
kilde Domkirke (1745), der nu er forsvundet
— sandsynligvis en Kandelaber i Lighed med 
dem, der endnu findes i Ribe, Viborg og Aar
hus. Derimod eksisterer der et stort Tal af de

Kors; Forsiden er prydet med Ædelstene og 
Perler. Fra senromansk Tid stammer et Alter-

almindelige gotiske Stager med Cylinderskaft og flade Skaftringe, snart hvilende 
paa Løver, snart paa tre Ben. En Del af de sidste er forsynet med et Bomærke 
(en lodret Streg overstreget af to parallele Tværstreger), f. Eks. S. Jørgensbjerg 
(108*), Kongens-Lyngby (420), Hersted-Vester (496) og Ledøje (584*). Det 
samme Gørtlermærke findes paa Stager baade i Sorø (DK. Sorø S. 1260) og 
Præstø (DK. Præstø S. 1097) Amter. Særligt repræsentative Eksemplarer af 
Skaftring-Typen staar paa Alteret i Hvedstrup (716). De sjældne Tinstager i 
Kornerup (679*) tilhører Begyndelsen af 1500’rne.
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I Slutningen af 1500’rne ændrer Stagerne Karakter. Balusterled trænger 
ind paa Skaftet, og Foden bliver klokkeformet eller faar store Vulster; men 
ofte bliver der et lille Cylinderled tilbage som en Mindelse om de ældre Typer, 
f. Eks. Høje-Taastrup (551*). Efter Renaissancens velproportionerede Baluster- 
stager (Kirke-Skensved 1108*) kommer Barokkens plumpere Former med for
trykte Balustre (Syv 1146*, Glim 705*, Himmelev 655*), svære Kugleled (Greve 
968) og i overdreven tysk Knop-Barok Stagerne i Roskilde Domkirke (1666*); 
de hviler ofte paa Løver (Himmelev 655*, Taarnby 292*, o. a.). Særformer 
træffes i Særløse (847*) og Borup (1184). Som Eksempel paa en senbarok 
Stage, lang og ranglet med pæreformet Skaftled, kan nævnes de næsten ens 
Stager fra Vallensbæk (507) og Glostrup (473*).

Røgelsekar og Fonte. Syv Røgelsekar er overleveret fra Middelalderen, deraf 
to romanske, men kun Gershøj-Karret (951) findes ophængt i Kirken, de øvrige 
er hentet ind paa Nationalmuseet, og eet opbevares paa Ledreborg.

Af middelalderlige Malmfonte findes kun en gotisk Gryde i Osted (794*), 
mens den, sikkert ligeledes gotiske Kumme i Sengeløse (563) bestaar af sam- 
mennittede Kobberplader. Roskilde Domkirke har en Renaissancefont fra 
1602 af Malm, med Støbermærke (1704*), mens den morsomme Font i Korne- 
rup (680*) er gjort 1665 af Smedejern. Se iøvr. Sagregister S. 2297.

Klokker. Amtets ældste bevarede Klokke, fra 1100’rne, er den lille Margrethe- 
klokke i Spiret af samme Navn paa Roskilde Domkirke (1749*). Ganske som 
Størsteparten af Klokker fra den ældre Del af Middelalderen røber den ikke, 
hvem der har staaet for Støberarbejdet. Først langt senere, i Begyndelsen af 
1300tallet møder man nogle enkelte Klokkestøbernavne, Frederik, der har 
støbt Ølsemagle-Klokken (1265) og Torslunde-Klokkens Mester, Anders Laur- 
søn (526), som rimeligvis stammer fra Skaane, da de fleste af hans Arbejder 
findes her. Direkte Oplysning om Mesterens Hjemsted hører til de sjældneste 
Tilfælde; Jens Pedersen fra Slagelse er en af de faa danske Klokkestøbere fra 
Middelalderen, der omtaler sit Hjemsted (sml. DK. Sorø S. 1254). Paa Klokken 
i Køge S. Nicolai, fra 1470 (226), den eneste han har støbt i Københavns Amt, 
har han sat sit Sigilaftryk. — Allerede paa dette Tidspunkt optræder enkelte 
importerede Klokker, saaledes Gladsakse-Klokken støbt af Jacob Jode fra 
Stralsund (367), senere kommer flere hollandske (1134 og †456) og tyske (346) 
til. Adskillige Udlændinge bosatte sig i Danmark, bl. a. den dygtige og omhyg
gelige Klokkestøber Johannes Fastenowe, som bl. a. har udført Klokkerne i 
Hvedstrup (720) med Relief af Maria i Solgisel og Køge †Graabrødre Kloster
kirke (275*) med den hellige Frants; ogsaa den største Klokke i Danmark, 
»Stormklokken« i Roskilde Domkirke (1750*), skyldes ham. Blandt de køben
havnske kongelige Stykke- eller Bøssestøbere, der i den følgende Tid leverer 
Hovedparten af Amtets Klokker, indtages Førerstillingen af Quellichmeyer-
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Slægten, der yndede at anbringe Medailloner med religiøse Motiver paa sine 
Klokker (Kirke-Hyllinge 917 og Roskilde Domkirke 1750). — Mange af Klok
kerne er i nyere Tid blevet omstøbt, en Del af dem fordi de revnede ved de 
langvarige Ringninger over afdøde Konger.

Lysekroner og Lysearme. Fra Saxo ved vi, at Fraadstenskatedralen har haft 
en med Kunst og Flid smedet Lysekrone skænket af Bisp Sven Normand selv 
(S. 1744). Den er dog forlængst borte, ligesom Amtets øvrige romanske og 
gotiske Kroner. Først fra Renaissancen er der bevaret Lysekroner af Malm, 
den ældste vistnok den, der hænger i Køge S. Nicolai (224). Kronerne er almin
deligvis udstyret med en eller anden Topfigur, gerne en llakt Ørn, og har for
neden paa Balusterskaftet en Hængekugle, som bliver større jo længere man 
kommer ned i Baroktiden. Lyse- og Prydarmene, der varierer i Antal, strækker 
sig i Renaissancen i horisontal Linie ud fra Stammen, mens de barokke Kroner 
har mere nedadsvajede Arme. — I Lyngby findes Amtets eneste Krystalkrone, 
fra o. 1725 (426*). — Lysearme fra 1600tallet med Menneskehoved, Fabeldyr 
(1746*) eller Delfinhoved (225) findes i Hovedkirkerne Roskilde og Køge.

Daabsfade og -kander. Fra Sydtyskland og Nederlandene stammer Hoved
parten af de bevarede Daabsfade, der først og fremmest er af Messing. De syd
tyske Fade af Malm, fra o. 1550—1600, hvoraf enkelte bærer Stemplet RS eller 
HLS (se Sagregister) har en ret ensartet Udsmykning. Paa Kanten en Hjort- 
og-Hund-Frise, og i Bunden en dekorativ Minuskelindskrift, der omgiver et 
eller andet bibelsk Motiv, som Regel Bebudelsen (Hersted-Øster S. 482*). 
Nürnbergarbejde er Køge-Sølvfadet (204), der skænkedes til Kirken 1635, 
og som i Bunden har en Relieffremstilling af Kristi Daab. I Modsætning til 
disse Fade er de nederlandske, fra o. 1650, af Messingblik med en mere af
vekslende, højt opdreven Ornamentik, gerne Yindruesklaser (Særløse S. 848*). 
En særpræget Form har det sekskantede Malmfad i Kirkerup fra 1624 (759). 
Sølvfadet i Høje-Taastrup (551) udmærker sig ved en Gravering af Kristi Daab 
udført af den dygtige Guldsmed Ditlev Brasenhauer.

Af hjemligt Fabrikat er de enkle Tinfade, der ifølge Kirkeregnskaberne har 
været meget almindelige; gode Eksempler med Graveringer fmdes dog i Ejby 
fra 1637 (1219) og Ørsted fra 1630 (1160*).

Daabskanderne i Amtet er saa godt som alle af Tin og udført af Gørtleren 
Hans Høy i Begyndelsen af forrige Aarhundrede. En enkelt Kande, fra Daa- 
strup (1174*), adskiller sig fra den sædvanlige Chokoladekandeform.

Ligkistebeslag. De Kisteplader, der findes rundt om i Landsbykirkerne, for
svinder ganske i Mængden fra Roskilde Domkirke. I Egenskab af Kongehusets 
Gravkirke samledes et Væld af kongelige Kister med smukt udførte Kisteplader 
og -beslag i Krypter og Kapeller, og Adel og Borgerstand gjorde alt, for at 
deres Kister kunde staa Maal med de kongelige Forbilleder. De forgyldte Sølv-
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Fig. 20—23. Detailler fra Otto Krabbes Kaarde (S. 2290).
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plader, som ellers findes forholdsvis sjældent, er her rigt repræsenteret, med de 
kongeliges i Spidsen udført af de forskellige Hofguldsmede (se Sagregistret). 
Adelen og Borgerskabet holdt sig dog fortrinsvis til de billigere Materialer, 
Kobber, Messing, Tin og undertiden Bly, der især optræder efter 1700tallet. 
Af samtlige Kisteplader i Amtet er den ældste Christian 3.s beskedne, for
gyldte Kobberplade fra 1559 med Rigsvaabenet og en Skriftrulle med de 
kongelige Data (1852).

Smedejernsgitre og -skranker. Domkirkens mange Kapeller har givet 1600- 
og 1700tallets kunstfærdige Smede rige Arbejdsmuligheder. Christian 4.s Hof
smed, Caspar Fincke, leverede ifølge Kontrakt fra 1618 de fantasifulde Gitre 
til Christian 4.s Kapel (1506 og 1514 fT.*). Disse Gitre med de for Tiden karak
teristiske groteske Masker og Figurer lokkede flere andre til Efterligning. Det 
ses ikke alene af Caspar Lubbekes Gitre, der med stor Dygtighed udførtes i 
Træ til Krags (2115 f.*) og Trolles (2122 f.*) Kapeller (sml. S. 2267), men og
saa af Smedejernsdøren til sidstnævnte Kapel. Denne Dør dækkes helt af en 
Trold, hvis Hoved skjules bag en stor Smedejernsblomst af ganske samme Art 
som Caspar Finckes (2122*). Tidens almindelige Slyngværk og fladt udham
rede Fantasimasker genfinder man i de Gitre, som er udført til Hahns (2134*) 
og Krabbes (2137) Kapeller, men som nu er overflyttet til Roskilde Vor Frue 
(92 fT.). Heller ikke de to Døre til Krags (2116*) og Trolles Kapeller (2123) 
sidder længere paa oprindelig Plads.

Blandt Skranker af Jern maa nævnes Roskildesmeden Mathias Sauls Alter
skranker fra Midten af 1700’rne i Osted, dat. 1758 (794), Glim (705), Allerslev 
(810) o. fl.

Vaaben og Rustninger. For Roskilde Domkirkes righoldige Samling af Vaaben 
henvises til den samlede Oversigt i Vaabenhistoriske Aarbøger 1949 af Ada 
Bruhn: Sværd og Kaarder i Roskilde Domkirke. Siden er der af Otto Krabbes 
Kiste (død 1719), som fra Roskilde Domkirke er overflyttet til Roskilde Vor 
Frue, fremdraget en ualmindelig smuk, lille Kaarde, af hvis ciselerede Beslag 
et Par Prøver gengives som Fig. 20—23. — Fra Joachim Hahns Begravelse 
(død 1680) er endnu bevaret den til Ceremonien særligt fremstillede Rustning 
af fortinnet Messingblik (2134*).




