
F A G O R D B O G
Forældede gloser, særlig kendt fra kirkeregnskaberne, er betegnet med †.

ådring, malet efterligning af årer i træ. 
ås, åsbjælke, bjælke, der ligger på langs i 

en bygning og bærer spærene; den 
øverste ås kaldes rygås, de øvrige 
sideåse.

abakus, dækplade over kapitæl. 
aftrapning, aftrappet, trinvis ordnede mur

skifter eller større murpartier (sml. 
fig. 4, 7). 

afvalmet, se valmtag.
akantus (akantusbladrække, akantusranke 

etc., sml. akantusmontant, båndakan- 
tus), bladværk som på det korintiske 
kapitæl (fig. 23). Et fra klassisk-antik 
kunst stammende motiv, som efterlig
ner en sydeuropæisk plantes (acanthus 
spinosus) takkede og fligede blade. 

akantusmontant, akantusblade på lodret 
opstigende stængel. 

akvamanile, vandkande, som regel malm- 
støbt i dyre- eller rytterskikkelse; i ka
tolsk messetjeneste brugt ved præstens 
håndtvæt. 

antemensale, alterbordsforside. 
antependium, alterbordsforhæng. 
apsis, apside, korrunding. Halvrund ud

bygning, hyppigst ved korets østmur 
(sml. fig. 1). 

arkade, buestilling. En række buer, som 
bæres af søjler eller piller; også om en 
enkelt bue (tårnarkade). Motivet an
vendes dekorativt i træskærerarbejder, 
på gravsten etc.; sml. blændarkade. 

arkitrav, det nederste profilled i en søjle
båren gesims (sml. fig. 20). 

attisk profit, består af en hulning mellem 
to rundstave, af hvilke den nedre i 
reglen er kraftigere end den øvre (se 
fig. 20).

attisk slyngbånd, ornament af to bånd i

fortløbende, åbne halvcirkelslyng (sml. 
ringbæltet under kapitælet fig. 20). 

bånd, 1) smalle, som regel vandrette, bånd- 
lignende murfremspring (sml. krag- 
bånd); 2) visse tømmerstykker i tag
værk (fig. 19: hanebånd) og bindings
værk (skråbånd). 

båndakantus, vinkelbrudte og bøjede, 
smalle, ofte sammenslyngede bånd, 
hvortil slutter sig nedhængende klokke
blomster og skedeblade af akantusløv. 
Modeornament o. 1700—1740. 

baldakin, pragthimmel, 1) egentlig et telt
eller skærmagtigt dække af kostbart 
stof over en trone, et alter el. lign. 
2) fremspringende overdækning af træ 
eller sten over alter eller figur; 3) or
namenterede bueslag øverst i gotiske 
altertavlers felter; 4) prædikestolshim- 
lens (lydhimlens, s. d.) overbygning (den 
tilsvarende underbygning sidder om
vendt som underbaldakin under prædi
kestolen).

baluster, 1) dværgsøjle med buget skaft; 
2) rækværkstremme med profilerede, 
ofte pæreformede led. 

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

fodstykke, der hviler på plinten (sml. 
fig. 20).

basilika, tre- eller flerskibet kirkebygning, 
hvis med vinduer forsynede midtskib 

er bredere og højere end sideskibene og 
står i forbindelse med disse ved arkader. 

basrelief, se relief.
benhus (ossarium), tilbygning, hvor i tid

ligere tid de på kirkegården opgravede 
ben henlagdes, som regel blot et muret 
gemme.

berapning, overstrygning af en ufuget
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Fig. 4. Kamtakkede gavle med senmiddelalderlige blændingsformer. Til venstre højblændinger; 
yderst: trappestik, derefter: vandret falsede, næstinderst: spærstik, i midten: spidsbuet. Til højre 

stokværksdelte blændinger; i midten tre cirkelblændinger, ved siden heraf små pibeblændinger; i 
nederste række: blændinger med hængestave.

murflade med et tyndt lag mørtel, der 
lader stenene skinne igennem. 

berettelsestøj, lille nadversæt (sygekalk og 
disk m.v.) til betjening af syge og dø
ende, uden for kirken. 

beslagværk, stærkt gennembrudte eller 
åbentkomponerede ornamenter, min
dende om pålagte metalbeslag. 

binder eller kop, mursten, der ligger på 
tværs i muren med kortsiden i murflug- 
ten (se skiftegang og fig. 13). 

bindering, jernring på ydersiden af kirke
diget, til hvilken kirkegængerne kan 
binde deres heste. 

binderstik, se stik.
bindig, liggende i samme lodrette plan 

som den øvrige murflade. 
bladning, bladet forbindelse, se fig. 17. 
blank, 1) upudset, uhvidtet (murerarbejde), 

2) umalet (snedkerarbejde). 
blokskifte, se skiftegang og fig. 13 k. 
bloktandgesims, se fig. 13 i. 
blændarkade, murfordybning(er) udformet 

som en arkade. 
blænding, fig. 4, flad murniche, anvendt 

enten til pryd for at bryde glatte mur- 
flader eller for at spare byggemateriale 
(spareblænding). Efter prydblændin
gernes form taler man om højblændin- 
ger (rundbuede, spidsbuede, aftrappede 
etc.), rundblændinger, korsblændinger, 
blændingsbånd etc. (sml. spejl).

†blændingsværk, bindingsværk forblændet 
bag halvstensmur (ɔ: tavlene er hel
stens og rykket så langt frem, at tøm
meret kan dækkes bag den yderste 
halve sten). 

bolus, brunt farvestof, hyppigt brugt i 
forgylderteknik, hvor det påstryges den 
hvide kridering, inden guldbladene på
lægges.

bomhul (sml. fig. 11), lille hul i en mur, 
hvori stikbomme for murstilladset an
bringes. I gotiske façader står de ofte 
åbne.

bosse, lille, firkantet eller rundet frem
spring på sten-, træ- og metalarbejde 
(sml. diamantbosse). 

brandstang, prydstang af træ (ofte med 
smedejerns vindfløj), opsat i toppen af 
en taggavl. 

†brixdør, korgitterdør. 
bruskbarok, bruskstil, se stilarter. 
bruskværk, de for bruskbarokken særegne 

ornamenter, af hvilke nogle minder om 
øreflipper, i reglen med bruskagtige 
knuder på kanter og afslutninger og 
hyppigt indeholdende masker. 

bue (fig. 5), afdækning over en åbning eller 
en blænding, båret af murvanger, piller 
eller søjler. 

buestik, se stik.
bæltegesims, profileret led, der deler en 

murflade vandret (kordongesims).
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Fig. 5. Buer. a. Rundbue, b. Spidsbue, c. Flad
bue. d. Fladrundbue (ell. kurvehanksbue). 
e. Trekløverbue. f. Køl- eller æselrygbue. 

g. Styltebue. h. Hesteskobue.

bæverhale, se tagsten.
bølgeranke, planteornament med op- og 

nedadbugtende stængel og et sideskud 
i hver bugtning. 

ciborium, se ciboriumsalter. 
ciboriumsaller, alteroverbygning hvilende 

på søjler, hvorimellem der var forhæng. 
I dette alterhus ophængtes ciborium, et 
oftest tårn- eller bægeragtigt gemme, 
hvori nadverbrødet opbevaredes. 

ciselering, behandling med punsel af en 
metalplades overside til fremstilling af 
(fordybet) dekoration (modsat driv- 
ning; sml. punsel).

†delle, savdelle, savet brædt, planke. 
diamantbosse, -kvader (sml. fig. 20), pyra- 

mide- eller prismeagtigt fremspring på 
sten-, træ- og metalarbejde (sml. bosse). 

dodenkop, jernholdigt farvestof, rødt, 
brunt, brunviolet eller helt sortagtigt. 

dorisk kapitæl, se fig. 21. 
drager, bjælke, liggende på langs i bjælke

lag, f. eks. som støtte for lofts- eller 
hanebjælker. 

dragerstol, del af tømret konstruktion, 
hvori der indgår en drager. 

drivning, behandling med hammer eller 
punsel af en metalplades underside, 
enten til udformning af pladen eller til 
fremstilling af (ophøjede) dekorationer, 
der som oftest efterbehandles ved cise
lering (sml. punsel). 

†dvelik, dvælg, sort, groft, glinsende lærred, 
†dønnike, pudse.
dør, d.v.s. døråbning; det lukkende ele

ment kaldes dørfløj. 
empire, se stilarter.

epitaf(ium), mindetavle over afdøde, i 
reglen smykket med billedskærerar
bejde og maleri. I ældre tid anvendtes 
betegnelsen også om gravsten såvel 
som om gravskriften alene. 

fals, retvinklet indsnit 1) i kanten af et 
brædt, f. eks. til anslag for et andet 
stykke træ; 2) i en murvange eller mur
karm, som anslag for en dørfløj eller 
vinduesglas eller rent dekorativt (sml. 
fig. 2).

falsk fuge, efterligning af fuge, indhugget 
ell. -skåret som dekoration. 

fas, skråt afskåret hjørne eller kant. 
feston, en i en bue nedhængende kæde af 

blade, blomster og frugter (sml. guir
lande).

fiale, topspir, ofte over et lille, tårnagtigt 
fodstykke, almindeligt i den gotiske 
stils prydværk. 

†fibskaft, fifskaft, en slags femskaftet tøj. 
filigran, guldsmedearbejde udført af tråde 

og runde korn, sammenloddet, hyppigst 
på en underlagsplade. 

finering, ganske tynd beklædning af æd- 
lere eller smukkere træsorter limet på 
snedkerarbejde, udført af billigere eller 
mere robust træ. 

firpas, firkløveragtigt felt eller gennem- 
brydning.

fiskeblære, kommaformet, fiskeblærelig- 
nende gennembrydning i gotisk stav
værk.

fjeder (fjer), smalt fremspring langs mid
ten af et brædts ene længdekant, pas
sende ind i en tilsvarende rille, not, på 
nabobrædtet. Brædder, som har fjeder 
på den ene kant og not i den anden, 
kaldes pløjede. 

fladsnit, se relief. 
flensborgsten, se mursten. 
†flos, en slags tøj med lang luv. 
foldeværk, fyldingsdekoration, dannet af 

skiftende stave og hulinger, mindende 
om folder i et klædebon; almindelig på 
sengotiske dør- og panelfyldinger. 

forbandt, se skiftegang. 
forblænder(e), særlig net tilvirkede mur

sten af finere ler, anvendt som ydre skal 
i teglstensmurværk. 

†forfærdige, færdige, istandsætte, færdig
gøre, undertiden dog udføre af nyt.



FAGORDBOG 1 7

forkrøbbet er en gesims, et profil eller en 
liste, når den af ornamentale grunde er 
ført i knæk eller af konstruktive hen
syn er ført uden om et eller flere frem
spring.

formsten, teglsten, hvis profil er formet i 
det våde ler før brændingen. En formsten 
kan dog undtagelsesvis være tilhugget 
efter brændingen. 

frådsten, se kildekalk. 
fraktur, se skrift.
fresko, maleri, udført på frisk, endnu fug

tig puds (italiensk: al fresco). 
frise, 1) det ofte glatte led i en gesims, der 

forneden begrænses af arkitraven og 
foroven af kronlisten (se fig. 20). 2) De- 
korationsbånd, sammensat af buer, ru
der, aftrapninger o. a., der (som gesims 1) 
løber under tagskægget eller danner den 
øvre afslutning på brede murblændinger, 
jfr. fig. 8-10. 

fuge (fig. 6), det mørtelfyldte mellemrum 
mellem de enkelte sten i en mur. De 
lodrette kaldes stødfuger, de vandrette 
leje- eller langfuger. Nutidens konse
kvente udkradsning og fugning med 
særlig mørtel kendtes næppe i middel
alderen, men den udkvællende mørtel, 
som ikke afskrabedes, udtværedes eller 
formedes med fugeskeen; herefter taler 
man om udglattede fuger eller rygfuger. 
Fugernes synlige ydersider betegnes 
efter deres forskellige behandling, der 
ofte røber murværkets alder.

1) Fuger i kampestens- og kvadermure.
a) Udglattede, fyldte (i plan med ste

nenes forsider), hyppigst med kva
derridser — i romansk kampestens- 
mur.

b) Ukarakteristiske, udglattede, under
tiden dog også som e —i kvadermur 
af brudsten.

c) »Knasfuger«, ganske smalle, mørte
len afskrabet i plan med murfladen

i romansk granitkvadermur.
d) Som a, men uden ridser og ofte med 

indtrykkede teglbrokker i gotisk 
kampestensmur.

2) Fuger i teglstensmure.
e) Fremspringende, flade, med skråt 

beskårne kanter — romanske.

Fig. 6. Fugetyper.

f) Uregelmæssigt skarpryggede — sen
romanske og gotiske.

g) Udglattede, skråtskårne (med skråt 
holdt murske) — gotiske.
h) Fyldte, midtridsede — gotiske.

i) »Brændte«, med lille midtfure ud
ført med huljern — renæssance.

j) »Hamborgfuger«, stærkt fremsprin
gende, trapezformede eller rundede
—nyklassicisme. 

†færdige, se forfærdige. 
fødselslinie, se vederlag. 

gangjern, hængsel og stabel på dørfløj og 
luge. 
gavlkam, se kam.

gesims, 1) udkragning på en mur under 
tagskægget (fig. 2), sml. også bælte
gesims; 2) den profilerede overgang 
mellem væg og loft; 3) de bårne dele af 

en søjlestilling (fig. 20). 
gjordbue, bærende bue mellem hvælv, 
spændt tværs over rummet, sml. skjold

bue.
glamhul, lydhul i kirketårnes klokkestok- 

værk. 
gotik, se stilarter.

grat, kappesøm, den (nedadvendte) ryg, 
der fremkommer, hvor kapperne stø

der sammen i ribbeløse hvælv. 
gravering, indridsning af linier, ornamen
ter eller bogstaver i metal med en grav

stik.
gravflise, gulvflise med gravskrift. 

gravramme, firkantet ramme af træ, med 
skåret indskrift, beregnet til nedlæg

ning i kirkegulvet i stedet for gravsten. 
gravtræ, halvcylinderformet træbul med 

skåret indskrift og ornamenter, bereg
net til anbringelse på kirkegårdsgrave. 

guirlande, kæde af festons (se d.). 
gæk, det på låget af en kande over han-Danmarks Kirker, Sonderjylland ‘2
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Fig. 7. Trappefrise og sugfjæl.

ken siddende greb, hvorpå man tryk
ker for at åbne låget. 

halspilaster, se pilaster. 
halvstens, dimension svarende til den an

vendte murstens bredde, f. eks. halv
stens ribber, halvstens (tyk) mur, halv
stens fals.

hanebånd, hanebjælke, vandret tømmer
stykke, som i tagværket forbinder spæ
rene (se flg. 1, 2,19). 

hautrelief, se relief.
helgengrav (sepulchrum), firkantet fordyb

ning foroven i romanske og gotiske 
alterbordplader, som regel delt i to af
satser, den større, øvre til et stenlåg, 
den mindre, nedre til en blykapsel med 
en lille helgenrelikvie. 

helstens, dimension svarende til den an
vendte murstens længde (sml. halv
stens).

herme, pilaster eller pille, der foroven har 
form som et menneskeligt hoved eller 
hyppigere en menneskelig overkrop, 
oftest med rigt dekoreret (pille)skaft. 

hostie, nadverbrød. 
hulkel, hulled, konkavt profilled. 
hvælv, hvælving, buet overdækning af rum. 

De hyppigst forekommende former er 
halvkuppelhvælv, tøndehvælv, kryds
hvælv (sml. fig. 2), ottedelte hvælv og 
stjernehvælv, de tre sidste i reglen rib
behvælv fra gotisk tid. Sml. grat, kappe, 
lomme, ribbe. 

hængestav, se stav og fig. 4. 
højgotik, højrenæssance, se stilarter.

højkirke, 1) i en basilika (s.d.) den del af 
midtskibet, som rager op over sideski
bene. 2) †højkirke eller †storkirke, ofte 
anvendte betegnelser i kirkeregnskaber 
for skibet i modsætning til koret (sml. 
lavkirke).

ikonografi, beskrivelse og forklaring af 
billeder.

indvielseskors, hjulkors, som maledes på 
væggene på de steder, hvor bispen ved 
kirkens indvielse havde afsat korsets 
tegn med den indviede olie; undertiden 
også indhugget i alterbordplader. 

initialer, forbogstaver. 
intarsia, dekorativ finering og indlægning 

med forskelligt farvet træ. 
Jesumonogram, bogstaverne JHS, sam

menskrevne eller under forkortelses- 
streg (ɔ: forkortelse af Jhesus). 

jonisk kapitæl, se fig. 22. 
†kaffa, en slags mønstret uldplys eller fløjl. 
†kalemank, halvuldent, atlaskvævet, oftest 

stribet stof. 
kam (gavlkam), gavlmurens øverste del, 

der rager op over tagfladen. Gavlkam
men kan være glat, takket (aftrappet 
med kamtakker, sml. fig. 4) eller svun- 
gen.

kannelurer, smalle, lodrette, konkave furer 
dækkende søjle- eller pilasterskafter (fig. 
21, 22, 25); kanneleret, lodret riflet. 

kapitæl (fig. 21—30), søjle- eller pilaster- 
hoved. Foruden de tre græske hoved
typer (dorisk, jonisk, korintisk) og 
toskansk kapitæl nævnes: a) komposit- 
kapitæl, sammensat af jonisk og korin
tisk, b) æggestavkapitæl (sml. fig. 20), 
toskansk kapitæl med æggestav, c) pro
filkapitæl, variation af toskansk kapi
tæl. Endvidere: d) terningkapitæl, og e) 
trapezkapitæl, begge brugt i romansk tid. 

kappe (sml. fig. 2), een af de fire (eller flere) 
krumme murflader, der tilsammen ud
gør det egentlige hvælv. Kapperne kan 
være muret på ribber (s. d.), eller de kan 
mødes i skarpe grater (s.d.). 

kappesøm, se grat.
kardinaldyder, tro, håb, kærlighed, ofte 

suppleret med de fire verdslige hoved
dyder: klogskab, retfærdighed, måde
hold og styrke, afbildede som kvinder 
med symboler.
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†karmesiden (karmoisin), rod farve. 
karnis, profil sammensat af et konkavt 

og et konvext led, sml. klokkeprofil (se 
fig. 15).

kartouche, rammeagtigt ornament med 
bøjede og rullede flige og hyppigt deko
reret med frugtfyld, blomster, blade, 
masker o.lign.; karakteristisk for høj
renæssancen. 

karvesnit, snitværk, skåret (karvet) i træ, 
som vekslende systemer af fordybede 
kilesnit, ofte ordnede i cirkler eller 
stjerner.

karyatide, bærende kvindefigur, brugt 
som støtte for en gesims. 

kassemur har i modsætning til »fuld mur« 
en kærne af rå marksten, lagt i kalk
mørtel, mellem to murskaller (sml. 
fig. 11).

kassette, forsænket, som oftest firkantet felt, 
til tider med en roset i midten. Kasset
teværk (sml. fig. 20), sammensætning af 
kassetter og andre ornamenter i fladsnit 
(= beslagværk). 

kerubhoved, vinget englehoved. 
kildekalk, frådsten, blæret kalksten, dan

net ved kildevæld, kendelig på aftryk 
af grene, blade m.m. Især anvendt som 
byggeemne i vore ældste stenkirker. 

kilesten, trapezformet (kileformet) sten, 
brugt i buestik (kilestensstik). 

klinypung (klingbeutel), en på langt skaft 
siddende pung eller pose, på hvis under
side en lille klokke er fastsyet; anvendt 
til kollekt. 

klinke, se mursten.
klokkeprofil, stejl, »forkert faldende« kar- 

nisprofil (se fig. 15). 
klokkestabel, åben eller lukket tømmerkon

struktion til ophængning af klokker, frit
stående eller bygget op ad kirkegavl. 

klokkestol, tømret konstruktion, hvori klok
kerne er ophængt. 

knægt, konsol af træ (sml. krumknægt, 
volutknægt). 

kompositkapitæl, se kapitæl og fig. 24. 
konye, midtstolpe i apsistagværk og spir el

ler bærende stolpe i dragerstolstagværk. 
konsol, profileret, bærende fremspring. 
kop, se binder.
kordonqesims, se bæltegesims. 
korintisk kapitæl, se fig. 23.

Fig. 8. Enkelt rundbuefrise.

Fig. 9. Krydsende rundbuefrise.

Fig. 10. Rudefrise.
2*
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Fig. 11. Kassemur med bomhuller. Fra Vitru
vius, den tyske udg. 1614.

kors, se fig. 12.
korsblomst, et i fire korsstillede flige delt 

bladmotiv, hyppigt i gotisk prydværk. 
krabbe (krabbeblad), ornamentalt blad

motiv, oftest i form af en forvreden 
korsblomst, til udsmykning på gotiske « 
spir, gavle o. lign. 

kragbånd, fremspringende (udkraget) pro- 
filled, især brugt som vederlag i bue
åbninger. 

kragsten, kragbånd af sten. 
kridering, tyndt kridtlag (kridt udrørt i 

limvand), især brugt som underlag for 
temperafarver og forgyldning. 

kronliste, det øverste, i reglen karnispro- 
filerede led af en gesims. 

krumknægt, prydbøjle eller -konsol, an
bragt under eller på en gesims, ofte 
smykket med ornamenter, englehoveder 
og lign., el. gennembrudt. 

krydsbånd (fig. 2), krydsende trækbånd i 
spærfag. 

krydsende rundbuefrise, se fig. 9. 
krydsskifte, se skiftegang fig. 13 i. 
kursiv, se skrift.
kvader, natursten, firkantet tilhugget til 

bygningsbrug. 
kvartstens, dimension svarende til den an

vendte murstens tykkelse, sml. helstens, 
halvstens.

kuglestav, spinkel, dekorativ stav, bestå
ende af små kugler på række (sml. 
perlestav).

lasur, gennemsigtig farve, ofte malet over 
forgyldning eller forsølvning. 

†lavkirke eller †lillekirke, ofte anvendte 
betegnelser i kirkeregnskaber for koret 
i modsætning til skibet (sml. højkirke). 

†legatur (»legentyr«), billigt, fransk stof, 
bomuld eller groft silke, også kaldet 
brocatelle.

lektorie-stol, prædikestol, der er anbragt 
som et pulpitur i skibets østende foran 
triumfvæggen. 

ligtræ, se gravtræ.
lisén, flad, retkantet væg- eller murpille 

uden kapitæl og base. Sml. pilaster. 
lomme, rummet mellem en hvælvings 
buede overside og loftsvæggen (over

væggen).
Louis XIV, XV-, XVI-stil, se stilarter. 
lydhimmel, loft ophængt over prædikestol. 
lydpotte, lerpotte indmuret i (romanske) 

hvælv eller vægge med mundingen bin- 
dig med murfladen; 1. var ofte anbragt i 
grupper eller rækker, antagelig af aku
stiske grunde. 

lysning, den snævreste del af åbningen i 
et vindue eller en dør. 

løbende hund, ornamentbort af fortløbende, 
S-lignende figurer. 

løber, mursten, hvis langside ligger i mur
flugten. Se skiftegang og fig. 13. 

majuskler, se skrift.
mandorla, mandelformet, spidsoval ind

ramning, navnlig brugt omkring frem
stillinger af Kristus. 

†mangut, billig tinlegering med stort bly
indhold.

mauresk, ornament, der efterligner ara
bisk (maurisk) prydværk. 

messehagel, messeklædning, bestående af 
skjoldformet ryg- og bryststykke. 

minuskler, se skrift.
misericordie (af latin: misericordia, barm

hjertighed), sidde-konsol under korsto
les klapsæder. 

mitra, bispehue.
monolit, bestående af een (natur)sten. 
monstrans, beholder til opbevaring og 

fremvisning af relikvier eller hostien. 
monstransskab, skab til opbevaring af 

monstransen og kirkens hellige kar. 
munk, se tagsten. 
munkesten, se mursten.
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Fig. 12. Kors. a. Græsk k. b. Latinsk k. c. Antonius-k. d. Georgs-k. e. Andreas-k. f. Patriarkal-k. 
g. Hammer- eller krykke-k. h. Korset k. i. Processions-k. j. Cirkel- eller hjul-k.

munkeskifte, se skiftegang fig. 13a. 
murliv, murkærne, det indre af en mur. 
mursten, brændt teglsten. — Middelalder

lige mursten (munkesten) måler 25 
31 × 12—15 × 7—10 cm. Fra o. 1600 
blev murstenene mindre, den tyndeste 
variant er 1700- og 1800-tallets flens- 
borgsten, der kun er ca. 3 cm tyk og i 
reglen gul. Nutidens danske normalmål 
er 2 3  ×  1 1  ×  5 , 5  cm. Klinker er små, 
meget hårdt brændte sten. Mursten, 
hvoraf en del er afhugget, kaldes efter 
størrelsen: trekvarter, halve sten, kvar
ter (ell. petringer; mesterpetring: sten 
halveret på langs). 

mæander, ornamentalt bånd ført i regelmæs
sige vinkelbugtninger (à la grecquebort). 
Benævnt efter den lilleasiatiske flod Mæ
ander, der har et meget slynget løb.

»nådestol« (treenighed), Gud Fader på sin 
trone, holdende den lidende Kristus 
foran sig og med helligåndsduen svæ
vende eller siddende. 

nonne, se tagsten. 
not, se fjeder.
nygotik, nyklassicisme, se stilarter. 
oldermandsranke, den siksaklinie, der op

stod i sølvet, hvor oldermanden tog 
lødighedsprøven. Erstattedes senere af 
guardeinmærket. 

omsætning, genopsætning af den ydre 
(eller indre) skal af en mur af natursten 
(sml. skalmuring). 

opskalket, udsvajet (om tagfod). 
opus spicatum (»sildebens-murværk«), mur

værk, hvis sten er stillet skråt, skifte 
for skifte hældende vekselvis til højre 
og venstre. Hvor det er udført af tynde 
naturstensflager, optræder det hyppigst 
kun i pletter (sml. fig. 13f-g). 

overribbe, se ribbe.
overvæg, den del af en væg, der er over 

loftet eller hvælvet.

palmet, vifteagtigt plantemotiv, hvis en
kelte, glatte bladflige ofte udgår fra en 
blomsterkalk. 

pengetavle, skuffelignende æske med skaft, 
anvendt til kollekt. 

perlestav, dekorativ, spinkel stav, bestå
ende af sammenstillede småkugler veks
lende med cylindriske led. 

petring, se mursten.
pietà, jomfru Maria med Kristi afsjælede 

legeme.
pilaster, flad, retkantet væg- eller mur

pille med kapitæl og base (i modsæt
ning til lisén, s.d.). Ofte anvendt som 
dekoration på træarbejde. Pilastre med 
indsnøring under kapitælet kaldes hals- 
pilastre.

piscina, niche eller kumme med hul til 
vandafløb, anbragt i korets eller sakri
stiets væg. 

planrelief, se relief.
plint, lavt, retvinklet fodstykke under en 

søjle, en pilaster eller en statue (se fig. 
20). Sml. postament. 

polsk skifte, se skiftegang fig. 13 b. 
postament, højt, foroven og forneden pro

fileret fodstykke under en søjle, en pi
laster eller en statue (sml. fig. 20). Po- 
stamentfelter (f. eks. på altertavler og 
prædikestole) er de felter, der sidder 
mellem de fremspringende postamenter. 

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

predella, fodstykke til en altertavle af 
fløj- eller skabstype. 
profil, se sokkel og stav. 
profilkapitæl, se kapitæl. 
pulpitur, galleri med plads til stolestader. 

punsel, lille stålmejsel til brug ved stemp
ling, opdrivning eller ciselering af me

talarbejder (punsling). 
pærestav, 1) stav med symmetrisk profil, 
hvis tværsnit minder om en pære (f. eks.
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Fig. 13. Skiftegange:

a. Munkeskifte. b. Polsk skifte. c. Standerskifte. 
d. Rulskifte. e. Munkeskifte af kantrejste sten. 
f. Naturstensmur med opus spicatum. g. Tegl- 
stensmur med opus spicatum. h. Savskifte. 
i. Bloktandskifte. j. Krydsskifte. k. Blokskifte.

Fig. 14. Pærestav.

pærestavsribbe), 2) kvartrundstav ud
smykket med række af pærelignende 
figurer (fig. 14). 

†rask, en slags uldent tøj. 
rejsehøjde, den højde, muren har, inden tag

værket rejses. 
relief, billede eller ornament i ophøjet 

arbejde på fast baggrund. 1) Hautrelief, 
højt r. med underskårne figurer. 2) Bas
relief, lavt r. 3) Planrelief, med svagt 
fremspring, hvis overflade ligger i eet og 
samme plan; i træ kaldes dette fladsnit. 

rem (murlægte), stræktømmer, f. eks. oven 
på eller indlagt i murkronen som under
lag for bjælker eller spærfødder (fig. 19). 

ribbe, muret bue, som bærer kappesam
menstødet i en opdelt (ikke ud i eet 
muret) hvælving (se kappe). Ribbe
hvælv benævnes efter kappetallet (se 
hvælv). Ribberne kan være retkantede 
(i halvstens- eller kvartstens-bredde) 
eller profilerede (af formsten). Hjælpe
ribber på hvælvets overside kaldes over
ribber; kan have udstikkende trinsten. 

rifling, riffelhugning, behandling af munke
sten med bredpennet hammer, så over
fladen dækkes af skråtstillede riller, 
enkelte eller ordnede som »sildeben«. 
Undertiden udført med kam i det våde 
ler før brændingen. 

rocaille, muslingskallignende ornament, 
rokokotidens yndlingsmotiv. 

rokoko, se stilarter. 
romansk stil, se stilarter. 
rudefrise, se fig. 10. 
rulskifte, se skiftegang fig. 13 d. 
rundbuefrise, se fig. 8.
sålbænk, den udvendige, nederste flade i 

en vinduesåbning. 
†sardug, halvt linned, halvt uldent tøj. 
†savdelle, se delle. 
savskifte, se skiftegang fig. 13 h. 
senrenæssance, senromansk, se stilarter. 
sepulchrum, se helgengrav. 
series pastorum, præsterække-tavle. 
†setteni (satin), en slags silketøj.
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Fig. 15. Sokkelprofiler. a. Skråkant. b. Hulkant. 
c. Faldende karnis. d. Omvendt (eller forkert 
faldende) karnis (klokkeprofil). e. Rundstav. 

f. Hulkant over rundstav. g. Attisk.

siksakmurværk, dekorativ anbringelse af 
musten i form af aks, benyttes underti

den i blændingsbunde (sml. opus spica
tum, der er et konstruktivt forbandt). 

sildebensmurværk, se opus spicatum. 
skablon, 1) profileret plade til afretning af 

en trukken (puds-)gesims, 2) tynd, gen
nembrudt plade til mangfoldiggørelse 

af et malet ornament. 
skalmuring, fornyelse af en murs ydre skal;

sml. forblænder, omsætning. 
skelle, †skelne (sml. sømme), fuge, især på 

ydersiden af tegltage. 
skiftegang (murforbandt), ordning af ste

nene i en murflade. Se fig. 13 a-k. De 
middelalderlige skiftegange er munke
skifte og polsk skifte, de nyere er kryds- 
og blokskifte. Savskifte (fig. 13 h) anven
des kun som pryd. 

skjoldbue (sml. fig. 2), bærende bue for 
hvælv, muret langs rummets vægge 
(sml. gjordbue). 

skrift. Middelalderlige skriftarter er: ru
ner (endnu stundom i brug til o. 1300), 
majuskler (o. 1100—1400), minuskler 
(o. 1350—1550). Nyere skriftarter er: 
fraktur (fraftur), versaler (VERSA
LER), kursiv (kursiv) og skriveskrift, 

†skærstok, murrem.
slutsten, særligt tilhugget sten øverst i en 

bue eller en hvælving. 
slyngbånd, se attisk slyngbånd. 
smalte, kornet, blåt farvestof (pulveriseret 

glas).
smig, skråside, f. eks. i muråbninger, hyp

pigt i vinduer fra romansk tid (sml. fig. 
1); et enkeltsmiget vindue ser i vandret 
snit ud som en tragt, et dobbeltsmiget 
som et timeglas.

Fig. 16. Gavl med strømskifter.

sokkel, den nederste, synlige del af en mur, 
når dette parti er 1) udført af et andet 
(hyppigt mere varigt) materiale end mu
ren iøvrigt, eller 2) hvis det er udformet 
med fremspringende profil (fig. 15). 

solgisel, den af stråler fyldte spidsoval (man- 
dorla), der ofte omgiver fremstillinger af 
Maria med Jesusbarnet stående på måne
seglen (Johs. åbenbaring kap. 12,1). 

spejl, 1) blændingsfelt over en muråbning 
omsluttet af dennes yderste false, 2) de 
radialt løbende marvstråler i træ. 

spindel, den runde eller kantede akse, 
hvorom en vindeltrappe snor sig. 

spær, i en tagkonstruktion de skråtstillede 
tømmerstykker, der bærer tagfladernes 
lægter og tagdækninger. Spærene er 
forneden fastgjort i de gennemgående 
loftsbjælker eller i korte, på murremmen 
hvilende »spærsko« (se fig. 17—19). Et 
spærpar med forbindende hanebånd, 
spærstivere og eventuelle krydsbånd 
kaldes et spærfag (fig. 1, 2, 19). 

spærsko, se spær.
spærstik, øvre afslutning på nicher og 

blændinger m.v., dannet af spærstillede 
sten (sml. fig. 4). 

spærstiver, se spær (fig. 19). 
standerskifte, se skiftegang, fig. 13 c. 
stav, fremspringende, oftest halvrundt 

eller kvartrundt profilled. Den alminde
lige rundstav er glat. Rigere profilerede 
stave: pærestav (fig. 14), trekløverstav. 
Dekorerede stave: bladstav, perlestav, 
tovstav, æggestav etc. 

stavværk, 1) muret sprosseværk, der deler 
lysningen i et gotisk vindue (vindues- 
stavværk), 2) ornament, der efterligner 
vinduesstavværk.
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Fig. 17—18. Spær og hanebånd, øverst samlet 
(bladet) med fornaglet blad i udsnit, nederst 
samlet (tappet) med fornaglet tap i taphul.

stenhuggerfelt,  regelmæssig eller uregel
mæssig figur indhugget i en kvader, ofte 
for at tilsløre en ujævnhed i stenen. 

stik, bærende murværk over en muråbning 
eller blænding, når dette er muret af sær
ligt formede sten eller i særlig skiftegang. 
Hyppigst er stikket udført som en bue, 
sjældnere forekommer vandrette stik. 
Er stikket af tegl, taler man, alt efter 
murstenenes ordning, om binderstik, 
halvstensstik, helstensstik, rulskiftestik 
etc. (sml flg. 1, 4). 

stilarter, stilperioder. Nøje tidsgrænser kan 
ikke fastsættes, idet de forskellige stil
arter griber over hinanden, og selv inden 
for Danmarks grænser er der forskel på 
stilformernes opdukken og varighed i 
de enkelte landsdele. De nedenfor an
givne årstal kan derfor ikke tages som 
absolutte tidsgrænser. Romansk stil 
o. 1100—1250 (senromansk o. 1200 
—50). Gotisk stil o. 1250—1550 (ungg.

o. 1250—1300, højg. o. 1300—1450, 
seng. 1450—1550). Renæssance o. 1550 
—o. 1630 (ungr. o. 1550—o. 1590, højr. 
o. 1590—1620, senr. o. 1620—30). Ba
rok o. 1630—1750 (bruskb. o. 1630— 
1660, enevoldsbarok eller Louis XIV stil
o. 1660—1750). Rokoko (eller Louis XV)
o. 1740—1775. Nyklassicisme, nyklas
sisk stil (Louis XVI stil) o. 1775—1800, 
empire o. 1800—1850. Stilkopiering 
efter 1850: f. eks. nygotisk, nyromansk.

†storkirke, se højkirke.
strømskifter (fig. 16), skifter (i taggavle) 

dannende en vinkel på ca. 45° med de 
vandrette skifter og lagt således, at der 
langs gavllinierne fremkommer en række 
af trekanter. Herved undgås behuggede 
murflader i taglinien. Især kendt fra 
1700’rne.

sugfjæl, brædt, fastgjort under tagskægget 
(på undersiderne af bjælkeenderne) til 
hindring af træk (sml. fig. 7).

syld, syldsten, grundsten, fundament af rå 
kampesten under det egentlige mur
værk (sml. fig. 2).

Fig. 19. Tagværk, skematisk fremstillet. A, mur- 
lægte (mur-rem). B, bjælke. C, spærsko. D, spær

stiver. E, spær. F, hanebånd.



Fig. 20. Søjleskema.
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21. Dorisk. 22. Jonisk. 23. Korintisk. 24. Komposit. 25. Toskansk.

26. Trapez. 27. Trekant. 28. Klo. 29. Terning. 30. Profil.

Fig. 21—30. Søjlekapitæler. 21—25 klassiske i renæssanceudformning, 26—30 danske.

søjle, søjleorden, se fig. 20. 
søjlekapitæl, se kapitæl og fig. 21—30.
†sømme, fuge. 
†tagpander, se tagsten. 
tagsten, tagtegl. Middelalderens ældste tag

sten, bæverhaler (tagpander), der er en 
efterligning af tagspån, er flade, nedad 
spidse, runde eller lige afskårne. Den 
senere middelalders almindeligste tag
sten er »munke og nonner«, af halvcirkel- 
formet tværsnit. De brede nonner lagdes 
med den hule side opad, de smallere 
munke, der vendte hulsiden nedad, dæk
kede over sammenstødene mellem non
nerne. O. 1550—1600 begyndte man at 
bruge ~-formede vingetegl, der efter
hånden blev tyndere og mindre svungne. 

tagværk, se fig. 1, 2, 17—19. 
tandsnit (sml. fig. 20), dekorativ række af 

fremspringende, firkantede eller profi
lerede klodser af sten eller træ, anbragte 
med korte mellemrum. 

tandsnitliste, liste med tandsnitagtige ind
snit.

tempera, farver revet i vand med ægge
blomme oprørt i eddike, gummi, hon
ning, harpiks el. lign. som bindemiddel. 
Tempera tørrer mat op. 

terningkapitæl, se kapitæl og fig. 29. 
tinde, simpelt udført fiale (s. d.). 
†tinning, gavlkam, kamtak. 
tralleværk, gitter, særlig af lodrette, profi

lerede tremmer.

trapezkapitæl, se kapitæl og fig. 26. 
trappefrise, se fig. 7.
trepas, trekløveragtig ramme eller gen- 

nembrydning. 
†trip, fløjlsagtigt stof. 
triumfbue, korbue.
triumfmur, muren mellem kor og skib. 

Navnet kommer af det her anbragte 
krucifiks, lægmands- eller triumfkorset. 

tympanon, som regel halvcirkelformet sten, 
liggende over en dør. 

udkragning, fremspringende murparti. En 
gesims er således kraget ud i forhold til 
murfladen (sml. kragbånd). 

unggotik, ungrenæssance, se stilarter. 
valmtag, tag med fald til alle sider (uden 

taggavle). Dækker valmen kun taggav
lens øvre del, kaldes dette parti halv- 
valm.

vandnæse (fig. 31), profileret fremspring 
med skrånende overside og indskåret 
eller hulet underside, der tvinger regn 
til at dryppe af; i gotisk snedkerarbejde 
yndet som ornament. 

vange, karmside i en muråbning, regnet fra 
dennes fod til vederlagshøjde. 

vederlag, det sted, hvorpå en bues fod
ender hviler (fødselslinie). Vederlags- 
bånd = kragbånd, kragsten. Vederlags
højde, -linie, buefodshøjde. 

vendetrin, trin med trekantede trædefla
der som i en vindeltrappe, men veksel
vis højre- og venstrevendte og anvendt
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i et lige trappeløb. Når vendetrin be
nyttes, kan trappen gøres kortere og 
stejlere, men det er da nødvendigt at 
sætte den rette fod forrest. 

versaler, se skrift.
vindjern, tværstænger af jern, anbragt i 

vinduer til støtte for rudeglassets bly
sprosser. 

vingetegl, se tagsten.
volut, spiralrullet fladeornament, især ka

rakteristisk led i joniske, korintiske og 
kompositkapitæler (sml. fig. 22—24). 

volutbøjle, volutknægt, konsol med volut 
på undersiden. 

vulst, 1) i træ- og stenarbejde: rundstav.
2) Ved romanske og ofte ved tidliggoti
ske krucifikser ombøjningen af lænde
klædet omkring midjen, oprindelig om
kring en rem eller et tov. 

æggestav,  se stav og fig. 20.

Fig. 31. Vandnæse.


