TIL VEJLEDNING
KIRKEBESKRIVELSERNES SYSTEM

om Indledning til det først udsendte Bind af »Danmarks Kirker« (Præstø
Amt) er der gjort udførlig Rede for de Principper, der er lagt til Grund for
Kirkebeskrivelserne. Vi henviser i al Almindelighed Læseren hertil, men skal
paa dette Sted i sammentrængt Form søge at give det vigtigste af, hvad der
kan tjene til Vejledning ved Benyttelsen af det nærværende Bind om Sorø
Amt, hvis System og Arbejdsplan iøvrigt svarer til det foregaaende.

S

DE HISTORISKE INDLEDNINGER
I de historiske Indledninger er der saa vidt muligt anført, hvad der fra
skrevne og trykte Kilder vides om Kirkebygningernes Historie samt om
Ejerforholdet til Patronatsretten og Tienden, der jævnlig kan være oplysende
for Kirkens Historie (Restaureringer, Nyanskaffelser, Gaver). Derimod har
det ligget udenfor Planen at medtage Kirkernes Godshistorie og Personal
historie (Præstehistorien). Tidspunktet for Overgangen til Selveje iflg. Loven
af 15. Maj 1903 er angivet paa Grundlag af Oplysninger fra Sjællands Stifts
kassererkontor.
I samme Afsnit anføres, for saa vidt Oplysning haves derom, Navnet paa
den Værnehelgen, til hvem Kirken i den katholske Tid var indviet, samt Helgennavne knyttede til forsvundne Sidealtre. Sagn knyttede til Kirken refereres
ganske kort paa Grundlag af Oplysninger fra Dansk Folkemindesamling.

BYGNINGERNE
Kirkegaardenes gamle Hegnsmure og de herved liggende Kirkelader om
tales inden selve Kirkerne. Kirkegaardsudvidelserne, der saa godt som ude
lukkende er fra 19. og 20. Aarh., nævnes kun summarisk, og der er ikke gjort
Forsøg paa ad arkivalsk Vej at bestemme deres nøjagtige Aar. Kirkegaarde-
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Fig. 1. Kirkeplanernes Signaturer. 1. Romansk Tid,
o. 1100—1250. 2. Tilføjelser fra romansk Tid. 3. GotiskTid, o. 1250—1550. 4. Renaissancetid, o. 1550—
1650. 5. Efter 1650. 6. Tidsbestemmelsen tvivlsom.
7.
Er
to
sammenstødende
Mure
med
ensartet
Signaturer
ikke
samtidige,
vises
dette
ved, at
Murflugtslinjen af den ældre Mur er fortsat gen
nem
Sammenstødet.
8.
Kendes
tilmurede
Aabningers Form ikke nøjagtigt, angives dette ved,
at Alderssignaturerne mødes uden Skillestreger.

Fig.
2.
Skiftegang
(Forbandt).
Nederst
Munkeskifte (to Løbere, een Binder), der
over: »Polsk Skifte« (een Løber, een Bin
der), næstøverst: Rulskifte (Bindere paa
Højkant),
øverst:
Krydsskifte
(Skifte
af
Lobere vekslende med Skifte af Bindere).

nes gamle Udstrækning kan med omtrentlig Nøjagtighed ses af den ved hver
Landsbykirke gengivne Plan af Kirkebyen inden den store Udskiftning (ko
pierede af Arkitekt H. Zangenberg efter Kort i Matrikelarkivet).
Til hver Bygningsbeskrivelse hører en Grundplan i 1:300, hvor de forskellige
Bygningsafsnit og Byggeperioder er skraveret efter et kronologisk System,
der fremgaar af ovenstaaende Signatur-Oversigt. Hvis intet andet er opgivet,
vender Nord opad. Planerne er rene Bygningsplaner, alt Inventar er i Reglen
udeladt. Bjælkelofter og Tagværker er heller ikke medtaget, derimod er Hvæl
vingernes Bibber og Buer vist med punkterede Linjer. I Vinduerne er Glasset
vist ved en Streg, Dørene er derimod behandlede som Aabninger, hvis enkelte
Led føres igennem som punkterede Linjer. Ommuringer er angivet ved ændret
Skravering, senere tilmurede Aabninger ved Optrækning af Konturerne, forsaavidt disse kendes, ellers kun ved Signaturer; sidder to Aabninger — f. Eks.
Dør og Vindue — over hinanden, saaledes at de skærer hinanden i Planen,
er den øverste vist ved punkterede Linjer uden Skravering. I Bygningsdele
med flere Stokværk er kun det nederste givet i Hovedplanen.
Bygningsbeskrivelsernes Orden er Aldersfølgen, de ældste Dele først, de
yngste sidst, og ogsaa Omdannelser — for saa vidt de er af større Omfang —
er indføjet i deres historiske Rækkefølge. Indenfor de enkelte, jævngamle
Afsnit gaas der — særlig ved de mindre Monumenter — frem fra Øst mod Vest,
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med

Dør med afrundet
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om dette

Sokkel
Led
Fig. 3. Romansk Teglstens Murværk. Maalt

med

Fladstik

uden

Kant, rulskifteFladskifte uden

Skraakant

og

afrundet

af C. G. Schultz.

nedefra og opefter, og fra det ydre til det indre; en Undtagelse herfra er det,
at Taarnets Underrum beskrives før Trappehuset og de øvre Stokværks Ydre.
Tagværkerne omtales altid tilsidst. De vigtigste middelalderlige Tagværkstyper
er vist S. 8—11, den romanske Type med korte Skraastivere til Spærene (Fig. 8
t. v.), den gotiske Krydsbaandstype (Fig. 8 t. h.) og Dragerstolstypen (Fig. 5).
Nogle almindelige Træk, som ikke særskilt anføres ved de enkelte Beskrivelser,
skal her nævnes, idet der iøvrigt ogsaa henvises til de vedføjede Tegninger.
En middelalderlig Mur er, naar den ikke udtrykkelig anføres at være »fuld
Mur«, altid bygget som Kassemur, med en Kærne af raa Kamp, lagt i Kalk
mørtel, mellem to Murskaller, hvis Materiale (Kampesten, Kridtsten, Munke
sten osv.) er anført i Beskrivelsen. Muren hviler paa en Kampestens Syld, der
ved gotiske Bygninger bestaar af større, kraftigere fremspringende Sten end
ved de romanske og oftest er synlig over Jordens Overflade. Naar intet særligt
anføres, har romanske Kirker hverken Sokkel eller Gesims, gotiske Bygninger
ingen Sokkel, men to retkantede Gesimsfremspring.
De Maal, som gives paa romanske Murhøjder, kan efter Sagens Natur kun
være omtrentlige, da den øvre Afslutning oftest er forstyrret ved senere Paa-
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Fig. 4. Skematisk Længdesnit gennem et romansk Kirkerum, hvori der er indbygget Hvælv af to for
skellige Typer. Tilvenstre et senromansk ribbelost Grathvælv, tilhøjre et tidliggotisk seksdelt Ribbe
hvælv, kuppelagtig bygget, med Helsten svære Kapper og brede profilerede Ribber, der hviler
paa
Dværgsøjler
over
Vægpillernes
Kragbaand.
Kappernes
Kanter
markeres
ved
Rundstave.
Gjordbuen mellem de to Hvælv er falset, dens Vægpille har en svær Halvsøjle med Trapezkapitæl, Skaftringe og Hjørneknopper paa Fodstykket (Basen). De smigede Vinduer har Fals ved
den indre Kant.
Tagværket har et enkelt Lag Hanebaand mellem Spærene. Bjælkerne ligger over Grathvælvet,
men har maattet afsaves ved Indbygningen af det seksdelte Hvælv.
D Dværgsøjle
F Kappeflig
G Gjordbue
K Kappe

Kb Kragbaand
R Ribbe
S Skjoldbue
V Vægpille

2 Bjælke
4 Spær
5 Hanebaand
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Fig. 5 Skematisk Længdesnit gennem et romansk Kirkerum, Skib og Kor, hvori der er indbygget
gotiske Hvælv. Apsis har et oprindeligt, romansk Halvkuppelhvælv. Gennem Triumfmuren (Skibets
Østmur) forbindes Skib og Kor ved Korbuen, der har skraakantede Kragbaand. I Skibets Væg
sidder en romansk Dør, indefter smiget og med vandret Plankeafdækning, desuden to romanske
Vinduer, af hvilke det ene er overskaaret af det senere indbyggede Hvælv, det andet afløst af
et gotisk Vindu, indvendig fladbuet falset. Hvælvene har Halvsten svære, toppede Kapper (sammen
lign den ældre Type, Fig. 4) og uprofilerede Halvstens Ribber, der i Koret forløber i Hjørnet mel
lem de to glatte Skjoldbuer, medens Skibet har falsede Hvælvingspiller med profilerede Kragbaand.
Tagværket er af Dragerstols Type med Dragere paa langs under de to Lag Hanebaand. Dragerne
støttes af lodret staaende »Konger« og af Skraastivere fra disse.

B Korbue
F Kappeflig
G Gjordbue
K Kappe
Kb Kragbaand

R Ribbe
S Skjoldbue
T
Triumfmur
V Vægpille

(og

Triumfgavl)

2 Bjælke
4 Spær
5
Hanebaand
9 »Konge«
10 Drager
11 Skraastiver
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muringer, den nedre skjult af Terrænets Hævning udenom. Munkestensmaal
gives kun ved romanske og særlig vigtige gotiske Bygningsværker. I Maal paa
5 eller 10 Skifters Højde er indbefattet et tilsvarende Antal Fuger. I middel
alderlige Munkestensmure indtil o. 1550 er Skiftegangen, naar intet andet
nævnes, Munkeskifte (to Løbere stadig vekslende med een Binder); efter o. 1550
anvendes Krydsskifte, hvor Løbere og Bindere ligger i hver sit Skifte, som
stadig veksler.
Romanske Vinduer er i Danmark sædvanlig af dobbelt tragtformet Grund
plan, smallest midt i Muren, hvor Glasset sidder, og med skraa (smigede)

Spær og Hanebaand samlet
(»bladet«) med fornaglet Blad i
Udsnit.

Spær og Hanebaand samlet
(»tappet«) med fornaglet Tap i
Taphul

Fig. 6. Forbindelser af Tagværkstømmer (skematisk fremstillet i samlet og adskilt Tilstand).

Sider baade udefter og indefter; Dørene har yderst en retkantet Karm og
er bag denne smigede indefter. Gotiske Vinduer og Døre har i Stedet for Smige
retkantede False; ved Teglstensmaterialet er de en naturligere Form, som
ikke kræver særlig tildannede Sten.
Naar intet andet nævnes, er Hvælvingernes Kapper Halvsten tykke, Bibberne retkantede og Halvsten brede, Gjord- og Skjoldbuer Helsten brede.
Hvorvidt de hviler paa murede Piller eller er indbyggede i Murene, vil kunne
ses af Grundplanerne.
Paa Gavlene er Kamme og Kamtakker i Reglen halvanden Sten tykke,
Blændingerne Halvsten dybe. Naar de er mindre dybe, kaldes de i Beskrivel
serne flade. Nogle af de vigtigste sentmiddelalderlige Blændingstyper er vist
Fig. 7. Kamtakker er meget ofte endnu afdækkede med hule Munketagsten
af middelalderlig Type; men kun naar egentlige Tagflader har bevaret deres
middelalderlige Munketag, anføres det i Beskrivelserne. Taarngavlene vender,
naar intet andet nævnes, mod Øst og Vest.
Taarnenes Vindeltrappehuse har som Begel fladbuede Indgangsdøre og
dækkes foroven af et Halvtag; Vindeltrappen er muret med rund Spindel af
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Fig. 7. Kamtakkede Gavle med sentmiddelalderlige Blændingsformer. Tilvenstre Højblændinger;
yderst: Trappestik, derefter: vandret falsede, næstinderst: Spærstik, i Midten: spidsbuet. Tilhøjre
stokværksdelte Blændinger; i Midten tre Cirkelblændinger, ved Siden heraf smaa Pibeblændinger;
i nederste Række: Blændinger med Hængestave.

Fig. 8. Tagværker, skematisk fremstillet. Tilvenstre romansk Tagværk med fladt Bræddeloft,
tilhøjre gotisk Tagværk af Krydsbaands Type.
B
G
N
O

Korbue
Gjordbue
Sidealterniche
Overvæg

1 Murlægte (Mur-Rem)
2 Bjælke
3 »Spærsko«
4 Spær
5 Hanebaand

6
7
8
12

Skraastiver
Krydsbaand
Spærstiver
Sugfjæl
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Formsten, og Trinene hviler paa fladbuede Stik af Bindere fra Cylindervæggen
til Spindelen. Kun Afvigelser herfra beskrives.
Kendes der i Sognet Kirkeruiner eller forsvundne Kirker, nævnes de i et
særligt Afsnit efter Sognekirken.
KALKMALERIER
omtales umiddelbart efter Bygningsbeskrivelsen. I Tilfælde, hvor en Kirke har
Kalkmalerier fra forskellige Tider, skildres de i Aldersfølge.
INVENTAB
I Beskrivelserne er nedenstaaende Bækkefølge i Reglen anvendt:
Alterborde, herunder Sidealterborde, Alterbordsforsider, Paneler og Alter
klæder.
Altertavler, herunder Tavler eller Rester af saadanne, som nu findes andet
Steds i Kirken eller i et Museum.
Altersølv, herunder Sygekalke.
Alterstager og andet mindre Alterudstyr, saasom Alterbøger, Krucifikser,
Røgelseskar, Messehagler m. m.
Alterskranker.
Døbefonte, Daabsfade, Daabskander, Fontelaag, Fontehimle, Fontegitre.
Korbuekrucifikser (Triumfkrucifikser, Lægmandskrucifikser), uanset deres
nuværende Plads.
Korgitre.
Prædikestole.
Stolestader, herunder Korstole, Skriftestole, Præstestole, Degnestole.
Kister, Skabe.
Dørfløje.
Pulpiturer.
Orgler.
Pengeblokke, Pengebøsser, Pengetavler, Klingpunge, Salmenummer-Tavler,
Præsterække-Tavler (Series pastorum).
Malerier, der ikke hører til andet Kirkeinventar eller til Epitafier.
Lysekroner.
Taarnure (Solure omtales i Rygningsbeskrivelsen).
Klokker.

Inventar yngre end 1850 omtales kun ganske kort og i Reglen blot i de
Tilfælde, hvor det erstatter ældre Genstande af lignende Art.
* Inventargenstande, der er kommet til Museer eller vides at være bevaret
paa anden Maade udenfor Kirken selv, omtales ganske kort efter ovennævnte
Bækkefølge og betegnes med * foran Stikordet.
† Inventargenstande der er forsvundne, men hvorom Oplysninger haves,
nævnes ligeledes paa deres Plads efter ovennævnte Bækkefølge og betegnes
med † foran Stikordet.
Naar intet andet nævnes, er ældre Træinventar altid af Eg, nyere, malet
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Træinventar fra 17—1800’erne i Reglen af Fyrretræ; Alterkalk, Disk og Brød
æske af Sølv; Daabsfade af Messing; Alterstager, Lysekroner, Klokker af
»Malm« (for Klokkernes Vedkommende en Bronzelegering, Kobber og Tin,
ellers sædvanlig en Messinglegering, mer eller mindre zinkholdig).

GRAVMINDER
Gravminderne deles i følgende Hovedgrupper:
Epitafier.

Gravsten.
Kister (herunder Kisteplader).
Sarkofager.
Kirkegaardsmonumenter.
Runestene.

Indenfor de enkelte Grupper er Ordningsprincippet Aldersfølge. Kendes
Forfærdigelsesaaret, nævnes det allerførst. Ellers maa Dødsaaret — ifald dette
kendes — blive bestemmende for Rækkefølgen.
Ved Maal paa Gravsten og Malerier angives Højden først, Bredden sidst.
Ved trapezformede Gravsten nævnes største og mindste Bredde (f. Eks.
97 x 63—45 cm).
Runestene, der er opstillede i eller ved Kirken, nævnes ganske kort under
Henvisning til det af Lis Jacobsen og Erik Moltke forberedte Runeværk.

INDSKRIFTER
De vekslende Skriftarter, der er benyttet i danske Kirker er følgende:
Runer (ældste Middelalder), Majuskler (indtil o. 1400), Minuskier (1400—1550),
Fraktur (Fraktur), Versal (VERSAL), og Kursiv (Kursiv) eller Skriveskrift.
Uforkortet gengives som Regel kun Gravskrifter ældre end 1550 samt Ind
skrifter af historisk Indhold paa Kirkeinventar og Bygninger. Gengivelsen er
her ord- og bogstavret, dog er den moderne Adskillelse mellem u og v gennem
ført, samt Brugen af store Bogstaver ved Navne.
Af yngre Gravskrifter gives kun et Udtog med alle positive Oplysninger om
Personerne og deres Livsforhold samt om selve Mindesmærkets Tilblivelse.
Ogsaa i Udtogene citeres Person- og Stednavne bogstavret, men latinske Navne
sættes i Nominativ, og den danske Form vedføjes, for saa vidt det lader sig
afgøre, hvilken denne har været.
Andre Indskrifter, poetiske, religiøse (Bibelcitater) m. v., gengives kun, naar
der skønnes at knytte sig særlig Interesse dertil.
Naar latinske Indskrifter gengives, vedføjes en dansk Oversættelse, der i
vanskelige Tilfælde venligst er kontrolleret af Professor, Dr. Franz Blatt.
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Ved Gengivelse af Indskrifter anvendes følgende Tegn:
[!] Udraabstegn efter urigtigt stavede Ord.
( ) rund Parenthes ved Opløsninger af Forkortelser.
[ ] skarp Parenthes ved Rekonstruktion af manglende Ord eller Bogstaver.
‹ › kantet Parenthes ved senere Tilføjelser til den oprindelige Indskrift,
f. Eks. Dødsaar og Dato paa Gravsten, der er hugget før vedkommende
Persons Død.
□ tomme, ikke udfyldte Pladser, især Dødsaar og Datoer.
Beskrivelser af Kirkerne og deres Indhold, udførligere end de har kunnet
gives i dette Værk, derunder som Regel ogsaa fuldstændige Afskrifter af Ind
skrifter, er tilgængelige i Nationalmuseets Arkiv.
Nærværende Bind vil ligesom det foregaaende slutte med en kunsthisto
risk Oversigt.

