
Fig. 1. S. Knuds kirke set fra sydøst. 
C.G.S.1947 

S. K N U D S K I R K E 
B O R N H O L M S V E S T R E H E R R E D 

Kirken er, som det fremgår af navnet, viet til S. Knud, at dømme efter en nu forsvun-
den altertavle (s. 192) S. Knud konge. Kirken har som øens andre kirker tilhørt ærke-

bispen i middelalderen og er derefter overgået til kongen, omend den i realiteten har 
været selvejende (sml. Rønne s. 36). 1606 bevilgede Christian 4., at kirken annekteredes 
Rønne (sml. s.36). Dette anneksforhold bestod til 1938, da sognet blev udskilt og tillagt 
den residerende kapellan i Rønne1 . 

Et sagn fortæller, at der f ra Skåne skal være kastet en sten efter kirken2. 

Kirken ligger nogenlunde midt i sognet, på jævnt, men højtliggende terræn, 
omkring 70 m over havet, over hvilket der er vidt udsyn. 

Om kirkegården, nu et uregelmæssigt kvadrat med afskårne hjørner (fig. 8), 
siger Ravn, at den er stor og vid, »men en vædskefuld sted, Graverne er fuld 
af vand, når nogen derudi skal begraves, hvilket dog højligen er at forundre 
sig over, efterdi den er beliggende på en såre høj . . . bakke«. Den hegnes af 
nymodens, indvendig jorddækkede diger af kløvsten i cement, som muligvis 
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er fra 18553. Vestsiden af diget er nu ubrudt, men havde 1731 en låge (rgsk.). 
Til de tre andre sider er der forholdsvis ny stakitlåger, og i diget vest for syd-
lågen ligger der to sammenbyggede huse, ligkapel og materialhus, som begge 
er opført 1913 (arkitekt Mathias Bidstrup) som erstatning for et bindings-
værks †materialhus fra 1829 (rgsk.). 

I ydersiden af diget, fra nordøsthjørnet og sønden rundt til sydvesthjørnet, 
er der indsat binderinge af jern, 25 mod øst, 2 i det skråt afskårne sydøsthjørne 
og 17 mod syd. Af ejerforbogstaver ses ingen, men af sten med gårdnummer 
er der to, den ene øst for sydlågen, den anden ved sydvesthjørnet. På den før-
ste læses: »+13d e S. 1806.«, og på den anden: »d. 15 S«. — 1671 var der ifølge 
Ravn 30 selvejer- og 10 vornedgårde i sognet4, men i 1800'rne, da diget blev 
ombygget og kirkegården reguleret, var tallet steget til 34 selvejergårde, 8 
vornedgårde foruden gildesgården og præstegården5, tilsammen 44, hvilket 
passer smukt med de bevarede binderinges tal, hvis man går ud fra, at der her 
kun har været beregnet een bindering til hver gård i stedet for de sædvanlige 
to. 1854 skal der være opsat 47 øjebolte med ringe. Er dette rigtigt, har der 
antagelig været beregnet plads til udensogns folk, f. eks. til provsten. 

Ravn omtaler »et smukt, smalt klokketårn tæt ved« kirken, som må være 
dennes vesttårn6 . I kirkeregnskaberne, der er bevarede fra 1684 og i omtrent 
ubrudt følge indtil nutiden, nævnes intet fritstående klokketårn, og der er 
aldrig fundet spor af et sådant. Det romanske vesttårns mål er dog så trange, 
at det næppe oprindelig kan have været beregnet til klokker. Disse kan, i hvert 
fald i middelalderen, have hængt i en tømret stabel (uden muret underbygning). 

1930 fandt man en egeplanke liggende oven på kortagværkets hanebånd, hvor 
den formentlig er blevet henlagt i 1913, da tagværket blev repareret. Den af-
kortede, omkring 141 cm lange, 36 cm brede planke, som nu befinder sig i 
Nationalmuseet7, er stærkt forvitret på den ene bredside. Da den har spor af 

Fig. 2. S. Knuds kirke. Plan 1: 300. Målt af El. M. 1952. 
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Fig. 3. S. Knuds kirke, til venstre nordportal , til højre sydportal. 

noter i begge kanter, er der mulighed for, at den kan stamme fra en middel-
alderlig stavkonstruktion. 

Den lille bygning, øens mindste tidligmiddelalderlige kirke, består af apsis, 
kor og skib fra romansk tid, et ligeledes oprindeligt, men i romansk tid udvi-
det og i 1878 ombygget vesttårn, samt foran syddøren et våbenhus, som kan 
indeholde middelalderlige rester. 

Materialet i den romanske bygning er blandet, hovedsagelig marksten; sok-
ler, hjørner og detaljer samt et parti over norddøren er dog næsten udelukkende 
af silurkalk. Den oprindelige murteknik kan endnu følges på skibets nordside, 
som har været afrenset og nu kun er tyndt hvidtet. Her veksler tynde skifter 
med brede, af store, kantrejste sten, alt i temmelig jævne skifter og med pak-
ninger af mindre sten og flækker i de uregelmæssige stødfuger (fig. 7). 

Den romanske bygning har skråkantsokkel. På apsiden, hvis grundplan er 
styltet, er det samme profil desuden anvendt som gesims, derover er der et 
udkraget dækskifte, som muligvis har rundstav-profil, men måske blot er kant-
brudt af forvitring og udvisket af spækning og hvidtekalk. Apsiden har vist-
nok i romansk tid kun haft eet vindue, nu usporligt indvendig, men synligt i 
det ydre, hvor det står som niche (132x80 cm). 

Korets oprindelige lysåbninger er slugt af store moderne vinduer. Dets lang-
mure afsluttes foroven med en stærkt udladende, pladeagtig gesims, både mod 
syd og mod nord understøttet af fem grove, retkantede konsolklodser, af hvilke 
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Mathias Bidstrup 1913 

Fig. 4. S. Knuds kirke. Nordsiden af korets oprindelige tag af silurkalkflager som det så ud, da det 
blev opdaget ved tagværkets omsætning i 1913. Afstandene mellem de 3 hvide streger på gavl-

spæret er 1 m. 

de søndre endnu er skarpkantede, mens nordsidens er påfaldende forvitrede 
og afflagede forneden. Den drabelige udformning af gesimserne må sættes i 
forbindelse med det massive stentag, hvormed koret oprindelig har været dæk-
ket (sml. nedenfor). 

Skibet er rankt, omkring 5,8 m højt fra skråkantsokkelen til den moderne 
sugfjæl, men langmurene er blevet forhøjet to gange, tilsammen så meget, at 
skibets oprindelige murhøjde næppe har oversteget 4,60 m, hvilket kun er 
godt 10 cm mere end korhøjden, regnet fra sokkelen til undersiden af gesim-
sernes konsoller. Begge de kultiverede portaler, af silurkalk, er bevarede. Den 
søndre, som blev restaureret 1938 (arkitekt Charles Christensen), har gnidret 
profilerede, uformidlet retkantede dækplader, som ikke følger den stærke be-
vægelse i de kraftige karmprofiler (fig. 3). Disses profil, en ret stor, halvrund 
stav mellem to store karniser, er af udpræget skånsk karakter8; bueslagets for-
kant er udformet som et bovnende rundled, uden hensyn til de finere led i 
karmsiderne. Tympanet, af gullig granit, kunne se ud til at være et brudstykke 
af en runesten, i hvert tilfælde optages dets østre halvdel af en ristning min-
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Fig. 5. S. Knuds kirke. Indre set mod vest. Billedet viser den indbyggede (sekundære) tå rnarkade 
og, bag denne, den oprindelige dobbeltarkade, som fører ind til t å rnrummet . Til højre nordportalen 

med den middelalderlige dørfløj (sml. s. 196). 

dende om et runebånd, som tilsyneladende fortsætter ind i murlivet til højre, 
men hvis tegn har mere lighed med karakterer end med runer. Tympanet bæ-
res af moderne, afrundede konsoller; dørens smigede inderparti er rundbuet. 
Nordportalen, der mangler kragbånd, er mere afbalanceret i profilering og mål 
end den søndre (fig. 3). Karmprofilet, som er ført rundt i bueslaget, består af 
retkantet led mellem to rundstave, alt ledsaget af små platter; det glatte tym-
panon, af silurkalk, støttes af kraftige konsoller med rundstav over et hulet 
led, hvis begyndelse og afslutning er rundet. Skibets skråkantsokkel er for-
krøbbet meget omhyggeligt under alle karmprofilets led, og under selve dør-
anslaget er der en tærskel, som synes ny, men måske alligevel kan indeholde 
gamle rester. Ved sydportalen er sokkelforholdene forstyrret, men den nu af 
døråbningen brudte sokkel har på hver side af åbningen en kort uprofileret 
strækning, som kunne tyde på, at sokkelen oprindelig har været ført igennem 
under døren i form af en retkantet tærskel. Skibets vinduesforhold har været 
mærkelige, idet nordsidens bevarede romanske murværk kun levner mulighed 
for en enkelt, midt i muren anbragt, men nu af det moderne vindue opslugt, 
oprindelig lysåbning mod nord, mens det må være så godt som sikkert, at der 
har været to romanske vinduer mod syd (sml. Østermarie). Af disse to vinduer 
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er det vestre fuldt bevaret. Det sidder lavt, er udvendig rundbuet, men på-
faldende nok vandret afdækket i det indre, hvis tykke, moderne glatpuds gør 
en vurdering vanskelig. Det ser dog ud til, at den lige afdækning er oprindelig. 

Apsiden har halvkuppelhvælv, koret et meget højtsiddende tøndehvælv 
med vederlag i nord og syd, i et niveau, som kun ligger omkring 35 cm under 
underkanten af gesimsen. Ved en omlægning af kortaget i 1913 opdagede man, 
at dette højt op over murkronen ragende hvælv oprindelig havde dannet 
underlag for et massivt stentag, belagt med store, skællagte flager af silurkalk 
(fig. 4). Arrangementet har været omtrent det samme som i Østermarie, blot 
endnu tungere, idet tagkippen her i Knudsker må have været af helt kompakt 
mur, mens den i Østermarie er hul, formet omkring et lille, spidsbuet tønde-
hvælv anlagt oven på selve korhvælvingen. — Den svære korgesims har antage-
lig været nødvendig, fordi det ellers ikke ville have været muligt at give et så 
tungt tag det tilstrækkelige udhæng. 

Korbuen, hvis skråkantede kragbånd er overpudsede, er lille, kun omkring 
370 cm høj over nuværende gulv. Ind mod skibet flankeres den af to slanke, 
rundbuede, i plan halvcirkulære sidealternicher, af hvilke den nordre er intakt 
(242 X 86 cm), mens den søndre er gennembrudt af en opgang til prædikesto-
len. I skibets vestende står der en romansk, men senere indbygget tværvæg, 
som bærer det nuværende tårns østmur, og som er gennembrudt af en meget 
bred, men kun omkring 3,50 m høj, rundbuet arkade med skråkantede krag-
bånd. Umiddelbart bag denne sekundære mur står skibets oprindelige vestvæg 
fuldstændig bevaret i henved 4 meters højde. Den er gennembrudt af en op-
rindelig arkade, bestående af to ganske lave rundbuer, som hviler på en midt-
pille med skråkantede kragled mod øst og vest. Dobbeltarkaden hører til kir-
kens oprindelige tårnanlæg, som må have været samtidigt med kirken, og som 
har været så smalt, at det må have været lidet anvendeligt, i alt fald som 
klokketårn. Afstanden fra dobbeltarkaden til det nuværende tårns vestvæg, 
som ikke er blevet forøget ved tårnets ombygning i 1878, er kun omkring 180 
cm. Bredden må derimod have svaret til bredden (fra n. til s.) på det nuvæ-
rende tårn, som fra det gamle har overtaget østhjørnerne. Af disse sløres det 
søndre dels af et moderne langskillerum i våbenhuset, dels af en påmuret pille 
af tegl, som er opført af »store brændte mursten« i 1729, som erstatning for 
den »gamle støtte, som stod i våbenhuset under kirkemuren« (rgsk.). Det udæk-
kede nordøsthjørne er bevaret (fig. 7), omend stærkt istandsat 1878, og står 
som et 18 cm.s murfremspring, hvorom den for skib og tårn fælles sokkel er 
ført. Antagelig alene på grund af skødesløst arbejde er dette hjørnefremspring 
til at begynde med ført til vejrs med en svag vestlig afvigelse fra lodlinien, som 
så i omkring 2,40 m.s højde er korrigeret med en lille udkragning mod øst, hvor-
efter hjørnet er lodret indtil 4,36 m over sokkelen, i hvilken højde det brydes 
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Fig. 6. S. Knuds kirke. Indre, set mod øst. 

af en henved meterlang, vandret udkragning, hvis underside vistnok er svagt 
skråkantet, og hvis frie østende bæres af en lille, retkantet konsol. Denne ud-
kragning er så beslægtet med den mærkelige korgesims, at den kunne se ud til 
at være en stump af en ældre gesims, som kan have afsluttet skibets langmure 
og være blevet bortbrudt, da disse senere blev forhøjede. Men selv om denne 
gesimsagtige udkragning er blevet til i forbindelse med tårnets udrykning mod 
øst, vidner den dog lige fuldt om, at skibets mure oprindelig har været lave, 
omtrent jævnhøje med korets. 

Hvorvidt dette ældste, ganske smalle tårnanlæg er blevet fuldført efter den 
oprindelige plan er usikkert, og det er nok muligt, at indbygningen af den ny 
og enklere tårnarkade i forbindelse med den kun en murtykkelse andragende 
flytning af tårnets østmur kan være sket allerede, mens tårnet stod under op-
førelse. Det endelige resultat, d.v. s. tårnets udseende indtil dets næsten fuld-
stændige ombygning i 1878, kendes fra opmålingerne i B.æ.K., der kan be-
tragtes som i alt væsentligt pålidelige. Ifølge opmålingerne var tårnet 4 stokværk 
højt. Underrummet havde i vest et lille, smiget vindue af uvis alder og var 
overdækket med en tøndehvælving med vederlag i øst og vest9. I sydvesthjør-
net fandtes der (som nu, men vistnok fuldstændig ombygget i 1878) et kraftigt, 
retvinklet murfremspring, hvori tårntrappen var anlagt. Til denne havde der 

E.S.1952 
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oprindelig været adgang gennem en i murfremspringets nordvæg anbragt dør, 
som senere var blevet tilmuret og erstattet med en yderdør i syd. Trappens 
nederste løb, fra skibet op til den følgende etage, var udført som en vindel-
trappe, højresnoet omkring en ca. 30 cm tyk spindel af silurkalk. Andet stok-
værk var delt i to rum, et ganske lille i murtykkelsen mod syd, hvis lille tønde-
hvælv havde vederlag i syd og nord, og hvori vindeltrappen udmundede, og 
et adskilligt større rum mod nord. Af dettes tøndehvælv, som havde samme 
retning som hvælvet i underrummet, var der bevaret stumper i begge lang-
vægge. Hvælvingen blev »udtaget« 1785 (rgsk.) og må da være blevet erstattet 
med det træloft, som fandtes her indtil 1878. Rummet havde en smiget lys-
sprække mod nord, men ellers ingen lysåbninger; en vistnok temmelig højt-
siddende dør i øst ind til skibets tagrum var tilmuret og må være blevet lukket, 
da skibet blev forhøjet. Fra denne etage var tårntrappen ført videre, først på 
en ganske kort strækning som en fritrappe af sten, bygget oven på underrum-
mets hvælv, dernæst som tre lige løb i den svære sydmur. Det øverste af disse 
løb, som lå parallelt med tårnets østside, havde en omkring 1,20 m høj, godt 
50 cm bred lysåbning eller luge, til hvilken der fandtes en pendant nordligt i 
østmuren, ret tæt ved nordøsthjørnet, åbnende sig ind til rummet i 3. stok-
værk, som havde bjælkeloft. Om disse to åbninger siger Hans I. Holm, at de 
tidligere havde gået helt ned til gulvet, men at man havde indmuret bryst-
ninger i dem, da skibets tag blev hævet, så det kom til at skære sig tværs over 
åbningerne, og »her står i fugekalken 1631 H H S«. Dette forhold markeres for-
øvrigt endnu af en ældre taglinie, som spores på tårnets østside, under skibets 
nuværende tagværk. I 1878 har man bibeholdt åbningerne, dog med den for-
andring, at brystningerne er blevet fornyet og selve åbningerne forhøjet en 
50—60 cm, så at de nu, set inde fra, virker langt anseligere, end de kan have 
været i gammel tid. Mod øst havde tredje etage desuden en gennemgang, som 
førte ud til rummet over skibets hanebånd og må være brudt 1832, da skibet 
fik trætøndehvælv. En vinkelbøjet murtrappe i syd førte op til tårnets 4. stok-
værk, hvor klokkerne hang. Her var der 6 ret store, med stenplader afdæk-
kede glamhuller, een i hver gavlside, to i hver af tårnets brede sider. Tagvær-
ket havde to lag hanebånd, skråstivere og mindst een krydsafstivning. Tag-
gavlene, som var af brædder (repareret 1687 og ofte senere ifølge rgsk.), kronedes 
af husbrande. 

Senere ændringer: Forhøjelsen af skibet kan næppe dateres med sikkerhed. 
Med undtagelse af de to øverste skifter, som må være en om- eller påmuring 
udført i forbindelse med fornyelsen af taget i 1906, kan murværket til nød 
være middelalderligt, men det synes skødesløst udført (fig. 7), og man kan 
ikke uden nærmere undersøgelse bestride, at forhøjelsen først har fundet sted 
i nyere tid, måske endog så sent som i 1631, hvad ovennævnte årstal måske 
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Fig. 7. S. Knuds kirke. Detailbillede af skibets og tårnets nordside. 

kunne tyde på. Helt uafklaret er spørgsmålet om, hvorledes skibet oprindelig 
har været overdækket. Dets små dimensioner og dets oprindelig påfaldende 
ringe murhøjde i forbindelse med det eneste bevarede romanske vindues mærke-
lige vandrette afdækning indvendig, som (hvis den er oprindelig) kan være valgt 
af hensyn til et lavtsiddende, vandret hvælvingsvederlag, kunne tilsammen 
antyde, at man til at begynde med har planlagt, og måske også har gennemført 
at indhvælve skibet på samme enkle, men tunge måde som koret, nemlig med 
tøndehvælv. Hvorledes det forholder sig hermed kan ikke bedømmes, førend 
der er foretaget pudsafbankninger i skibets indre. Skibets østre taggavl giver i 
hvert fald ingen oplysninger. Den synes at være helt eller delvis ombygget på 
vestsiden, særlig gælder dette en åbning i gavltoppen, som oprindelig må have 
været anbragt for at skaffe lys til skibets tagrum, men nu er udvidet og bruges 
som krybehul ind over det nuværende kortagværks hanebånd. 

Det enkle våbenhus virker nu, efter flere ombygninger og istandsættelser i 
dette og forrige århundrede, som en helt moderne tilbygning. I dets vestmur, 
som er påfaldende tyk, er der dog sandsynligvis bevaret middelalderligt murværk. 

Bortset fra det omtalte mærkelige romanske vindue på skibets sydside er 
alle kirkens i brug værende vinduer stærkt ændrede og udvidede i 1800-tallet. 
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Deres rammer og indfatninger er af træ, karmsiderne smigede, buerne flade 
eller fladrunde. De er sikrede med jerngitre indvendig. Kirkeregnskaberne er 
vel upræcise i deres angivelser, med noget forbehold kan man dog af dem ud-
lede, at apsidens lille sydøstvindue er indsat 1839, det nordre vindue i koret 
1827. Det søndre korvindue, som allerede var blevet udvidet samme år, fik 
vistnok sin nuværende form og størrelse i 1839. Skibets vinduer kan næppe 
være meget yngre; i 1874 så de ud som nu. 

Tårnet ombyggedes (på nær de ovenfor beskrevne dele) fra grunden i 1878— 
79 (arkitekt J.D.Herholdt). Så godt som alt det gamle materiale blev kasseret; 
det nye, ganske ensartede murværk, hvis lange kvadre er af tugtet stenbruds-
granit, virker derfor meget afstikkende ved dets kedsommelige behandling og 
farve. Det ny tårn er i hovedsagen disponeret som det gamle. Dog findes op-
gangen til tårntrappen, som nu også på sin nederste strækning har lige løb, 
sydligt på vestsiden, og muråbningerne er ændrede. Særlig gælder dette glam-
hullerne, hvis tal ganske vist er det samme som i det ældre tårn, men som nu 
har fået rigere, frit udformede detailler. Taggavlene, der stadig vender mod 
nord og syd, er af granit. 

Indtil 1878 stod der vest for det gamle tårns sydøsthjørne en meget stor 
†kampestenspille, mod hvilken tårnets brøstfældige vestfaçade var forstøttet 
ved hjælp af en bred sprængbue. 1803 nævnes pillen første gang i kirkeregn-
skaberne, som omtaler oprettelsen af en kontrakt med murermestrene Lars og 
Hans Friberg »betræffende pillens opførelse og forsvarlighed«. 1832 nedtog man 
»korets brøstfældige loft«, sikkert et pynteloft af træ, efter hvilket der endnu 
ses spor væggene rundt lidt under tøndehvælvets vederlag, og samme år fik 
skibet det i B.æ.K. viste †trætøndehvælv, som 1906 afløstes af det nuværende 
flade bjælkeloft. Skibets tagværk er fra samme år, korets fra 1913, apsidens 
utilgængeligt, men antagelig ret alderstegent. Det ser i alt fald ud til at være 
udført på gammel vis, med kongen ragende ovenud af kegletagets spids som 
et rundt hovede eller knap. — Apsiden er tækket med bly, koret teglhængt. På 
skib og våbenhus er der skifertag, på tårnet ligger der pandeplader af jernblik. 

Fig. 8. S. Knuds kirke 1815. 
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Ifølge Thurah1 0 fandtes der på væggene en del kalkmalede våbenskjolde, nem-
lig: 1) lensmanden (1627—45) Holger Rosenkrantz' og fru Lene Gyldenstjer-
nes våbener under Christian 4.s kronede navneciffer og med valgsproget: Nec 
temere nec timide (sml. Rønne, s. 50). — Tæt ved (»næsten midt i kirken«): 
2) under Frederik 3.s navneciffer amtmand (1662—73) Løvenhjelm og frues 
våbener. — »På nordre kirkemur« 3) amtmand (1685—94) Johan Diderich von 
Wettberg og Sidsele Grubbes adelsvåbener med årstallet 1685 og valgsproget: 
Arte & Marte, per utraqve virtus (sml. Å kirke, s. 157). Det sidste var malet 
1689 af Albert Sax, som fik 1 dlr. 2 mrk. »for velbårne hr. oberstens og vel-
bårne oberstindens våben i kirken at sætte« (rgsk.). — Desuden fandtes der 
en kalkmalet pesttavle til minde om farsoterne 1618 og 165411. Til denne, og til 
våbnene 1) og 2), kan Ravn hentyde, når han meddeler, at kirken er »sirlig 
inden på muren formalet«; muligvis har der dog været mere. 

I N V E N T A R 

Alterbordet er middelalderligt, muret af kalksten ca. 55 cm fra apsisvæggen. 
Højden er 100 og bredden 112 cm. Bagsiden er pudset, de andre sider skjules 
af et alterbordspanel med rektangulære fyldinger i profileret rammeværk. 

Alterklæde, nyere. †Alter klæder. 1) Af rødt taf t med sølvkniplinger omkring, 
nævnt 1728 som en gave fra Almegaard (inv.). 2) 1830 anskaffedes et alterklæde 
med broderet årstal (rgsk.). 

Altertavle i renaissance fra 1596. Storstykket har to fladbuede arkadefyldin-
ger, hvis glatte pilastre har profilerede baser og kapitæler. De tre spinkle stor-
søjler har udskårne baser og kapitæler; det yderste par har volutkapitæler og 
baser bestående af tre opadvendte, karnissvungne akantusblade, mens midter-
søjlen har bladkapitæl og base af tre spidsblade. Forkrøbbet postament med 
spinkle fremspring og glatte felter. Storsøjlerne bærer en gesims med forkrøb-
bet arkitrav og glat frise, som kun har fremspring over det yderste søjlepar. 
Topstykket har form som en trekantgavl med profileret kantliste og i midten 
et Jehova-navn omgivet af stråler. De udskårne storvinger har akantusblad-
værk langs kanten og er på midten rullet op i en stor spiral. Forneden ender 
de i en fugleklo, som griber om en kugle, og foroven sidder et udskåret firklø-
ver. Nyere staffering, overvejende med mørkebrunt. Arkadefelterne er blå med 
gylden frakturindskrift (nadverordene). Tavlen har tidligere båret indskriften: 
»Anno 1596 da gaf Jørgen Gage oc hans hustru Merete Peder Hans datter denne 
altertafle til St. Knudskirke vort haab til Gud alene« samt givernes udskårne 
våben1. Desuden fandtes i arkadefelterne to malerier, rimeligvis fra 1700'rne, 
forestillende Isaks ofring og Kristus på korset. 
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N.M. fot. 

Fig. 9. S. Knuds kirke. *Alterkalk (s. 192). 

†Sidealterbillede. I den ene sidealter-
niche stod ifølge Thurah2 en omtrent to 
alen høj træfigur, forestillende kirkens 
værnehelgen, S. Knud konge, som iført 
kongelig dragt og med krone på hove-
det sad på en stol og holdt fire kugler i 
venstre hånd, den højre var beskadiget, 
»men synes at have været opløftet og 
have baaret et Scepter«. 1767 blev figu-
ren sammen med et gammelt vindue 
solgt på en auktion for i alt een mark 
(rgsk.), hvorpå den opstilledes i en have 
i Rønne3. 

Altersølv. Kalk, nyere. *Kalk (fig. 9), 
et lybsk arbejde fra o. 1550, 16,5 cm 
høj. Den sekskantede fod har lodret 
standkant med en støbt firpasornamen-
teret frise, og på fodens overside er fast-
gjort et lille støbt krucifiks, hvorover 
I N R I er graveret. Skaftet er sekskan-

tet med graverede tavl. Flad knop med seks rudebosser, hvori versalerne I H 
E S U S er graveret. På knoppens over- og underside seks mellemfaldende, 
kantede tunger med graveret arkitekturmønster. Spidst bæger. På foden Ly-
bæks bystempel, en flakt ørn, og et ukendt mestermærke bestående af en stjerne 
og et P. Under foden er indridset: »1629 Pastor D(ominus) Laurenti(us) Olai 
Borring. Diacon Janus Nicolai Scan(us)« samt vægtangivelsen »xxii lot«. Lars Ol-
sen Bornholm, sognepræst 1612—534, og degnen Jens Nielsen Skåning har anta-
gelig ladet kalken anskaffe 1629. Kalken blev 1898 overgivet til Nationalmuseet. 

Disken er omgjort 1878. Oblatæske fra 1885 (rgsk.). Ny vinkande af plet. 
†Oblatæsker. 1) Af engelsk tin, anskaffet 1741 (inv.). 2) 1848 anskaffedes en 
oblatæske af saffian med guldrand om kanterne (rgsk.). † Vinflasker. 1) En tin-
flaske på en pægl nævnes 1684 (inv.). 2) En stor tinflaske på omtrent to potter 
anskaffedes 1742 og solgtes igen 1763 (rgsk.). 

Alterstager, sengotiske, fra 1500'rnes første halvdel, 33 cm høje. Høj tragt-
formet fod med en kraftig, udladende profil om midten, spinkelt, opefter let 
tilspidsende skaft med tre profilringe, dyb karnisprofileret lyseskål. Lysetorn 
af jern. 

To †trælysestager foræredes 1767 af kirkeværgen Anders Hansen på 22. selv-
ejergård (inv.). 

Messehagel fra 19105. 
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N M. fot. 
Fig. 10. S. Knuds kirke. *Messehagel i NM. (s. 193). 

*Messehagel (fig. 10) af blåt fløjlsbrokade med guldindvirket granatæble-
mønster, vævet i Norditalien i sidste halvdel af 1400'rne. På ryggen er påsyet 
et stort kors, broderet med guldtråd og silke, et arbejde fra Herman van der 

Danmarks Kirker, Bornholm 13 
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Lyndens værksted i Lybæk o. 1480—90. 
Korset er sammensat af syv rektangulære 
felter, tre over hinanden i stammen og 
fire i tværarmene, indeholdende helgen-
figurer, som står under søjlebårne kølbue-
baldakiner med krabbeblade og firdelte 
hvælvinger, hvorover ses en rød tegl-
stensmur med små vinduer. Figurerne 
forestiller, i midtstammen fra oven: 
S. Katharina med sværd og hjul, en 
apostel med bog, muligvis Johannes, 
samt S. Dorothea med blomsterkurv, i 
tværarmene fra venstre: S. Bartholo-
mæus med bog og kniv, S. Barbara med 
tårn, S. Gertrud med kirkemodel og en-
delig en helgen med krumstav og svøbe, 
vistnok S. Benedikt. Med undtagelse af 
sidstnævnte er de alle iført røde kjortler 
og blå eller grønne kapper med grøn, 
henholdsvis blå vrang; alene S. Benedikt 
bærer hvid underkjortel og en grålig 
kuttelignende overklædning. Korsstam-
men synes oprindelig at have haft fire 
figurer, idet der forneden ses det øverste 
af endnu en baldakin; messehagelen er 
sagtens forkortet ved en reparation, even-
tuelt 1763, da den repareredes for 3 mk. 
(rgsk.). Det er uvist, om broderierne op-
rindelig har været bestemt for messeha-

gelen; som mere sandsynligt er det hævdet, at de kan være overført fra en kor-
kåbe, hvilket støttes af den omstændighed, at der i kirken i Gross-Brütz i Nord-
tyskland findes en korkåbe med ganske tilsvarende broderier, som blot ikke 
er anbragt i kors, men, hvad der virker mere naturligt, to og to over hinanden6. 
Derimod hersker der ingen tvivl om broderiernes herkomst og omtrentlige 
datering, efter at der i Hillersjö kirke i Uppland i et alterbrun (en fra alter-
bordets overkant nedhængende bort) fra samme værksted som messehagelen 
er fundet fragmenter af to breve, stilet til perlestikkeren Herman van der Lyn-
den i Lybæk, det ene dateret [14]85, det andet fra o. 1490, indeholdende be-
stilling på paramenter til en svensk kirke. Foruden brevene fandtes indlagt et 
afladsbrev, t rykt i Lybæk mellem 1488 og 1490, samt flere af mester Hermans 

Fig. 11. S. Knuds kirke. Mønstertegning til det 
broderede S. Gertrudsbillede på messehagelen 
(fig. 12). Mønstret er fotograferet fra bagsiden 
og følgelig spejlvendt i forhold til broderiet. 
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mønstertegninger7, deriblandt mønstret 
til et S. Gertrudsbillede (fig. 11), som 
uomtvisteligt er benyttet netop til S. 
Gertrud på S. Knuds kirkes messehagel 
(fig. 12). 

Alterskranke i sen-empire fra o. 1850. 
De fem støtter beklædes på forsiden af 
kannelerede pilastre med bladkapitæler; 
i mellemrummene står slanke, drejede 
balustre. Profileret håndliste med tand-
snitfrise. Hvidlakeret med forgyldning. 

Døbefont, romansk, af granit, hugget 
af to sten. Lav, uregelmæssigt hvælvet 
fod, kumme med stejle skrå sider og 
rundstav under randen. Intet afløb. Spor 
af hvidtning både udvendig og indven-
dig. Tvm. 68 cm. (Ikke hos Mackeprang). 
Fonten stod tidligere i tårnrummet, men 
flyttedes 1906 til koret8. 

Dåbsfade. 1) Sydtysk arbejde fra o. 
1575, stemplet R S. I bunden ses bebu-
delsen omgivet af en delvis udpudset 
minuskelbort og en frise af springende 
hjorte og hunde. Den sidste gentages på 
randen mellem to borter af indstemplede 
rosetter og graverede ruder. Tvm. 62 cm. 

2) 1600'rne, af tyndt messing. Konkav 
glat bund og smal rand med stemplede 
rosetter og forstærket kant. Tvm. 29 cm. 
Begge fade nævnes i inventariet 1684. 

Prædikestolen er et primitivt renaissance-snitværk fra 1500'rnes slutning. 
De fire fag har i storstykkerne arkadefyldinger med bosser og simpelt beslag-
værk på pilastre og bueslag; kapitælerne består af profillister, hvori et volut-
kapitæl er skåret i lavt relief. I buehjørnerne findes englehoveder. På stolens 
hjørner står fem naivt udskårne mandlige og kvindelige hermer med volut-
kapitæler (fig. 13); skafterne er på ejendommelig måde smykket med store 
drueklaser, akantusblade, frugter og volutter. Stærkt forkrøbbet postament 
med mange små profilindrammede felter. Udformningen af den profilliste, som 
nu afslutter stolen forneden, tyder på, at denne oprindelig har haft panel til 
gulvet. Gesimsen har profileret arkitrav med en tandsnitliste, i frisen findes 

NM. fot. 
Fig. 12. S. Knuds kirke. Detail af broderi, 

S. Gertrud, på messehagel (s. 195). 

13* 
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en gennemløbende latinsk indskrift, Esa-
jas 55,6, med skrå reliefversaler. Kron-
liste med perle- og æggestav. Samtidig 
himmel. På de fire frie sider findes flad-
buede dobbeltarkader med små udsa-
vede pilastre. Fire topstykker med små 
arkader, støttet af volutter på siderne, 
profilerede gesimser og høje, spidse tre-
kantgavle. Under det glatte loft er op-
hængt en udskåret due. 

Nyere staffering med rødt, grønt og 
guld. Postamentet er mørkebrunt med 
sorte ternede felter. Stolen står i skibets 
sydvesthjørne oven på det gamle side-
alterbord. Opgang gennem alternichen. 

Stolestaderne er nye. †Stolestader blev 
1776 malet af Jacob Hovald (rgsk.). 
To nye †skriftestole anskaffedes 1759, og 
1761 anbragtes seks drejede »zirater« 
over skriftestolene (rgsk.). 1752 blev 
natmandens †stol repareret (rgsk.). 

Dørfløj (fig. 14), senromansk, af egetræ, 240x110 cm. Døren har fladrund-
buet afslutning foroven og smykkes indvendig af to udsavede plankekryds, det 
nederste fornyet ved en restaurering i Nationalmuseet. I skibets norddør. 

†Pulpiturer. 1) Med indskrift fra 1639: »Anno 1639 den 8de Junii er denne 
Lægtere mod Kirken formalet, Konning Christian den Fierde regierede; Slots-
Herre Holger Rosencrantz, Bispen Doctor Peder Winstrup, Provsten Jens 
Pedersen, Sogne-Præsten Laurs Olsen, Skolemesteren (Rector Scholæ) Ras-
mus Raven, Kirkeværgere Mads Jensen og Rasmus Pedersen«9. 1776 blev pul-
pituret atter malet af Jacob Hovald (rgsk.). 

2) Opsat 1833 (rgsk.). Herfra stammer rimeligvis et *panelfag, 118x96 cm, 
bestående af en fylding og to kannelerede pilastre med stive akantuskapitæler 
samt en hulkehlsprofileret gesims med tandsnit under håndlisten. Svarende til 
pulpitur i Rønne kirke (s. 57). I Bornholms museum. Et stykke af pulpituret 
blev nedtaget 1906, resten 193710. 

Harmonium, skænket af menigheden 190010. 
†Pengetavle, nævnt 1721 (inv.). 
Lysekronerne er nye. †Lysekroner. 1) 1842 nævnes »ophænget« til lysekronen, 

antagelig den prismekrone, som omtales 184910. 2) 1876 skænkede gdr. Jens 
Ankers enke en lysekrone til kirken (rgsk.). 

O.N. 1947 
Fig. 13. S. Knuds kirke. Detail af prædike-

stolen (s. 195). 
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G R A V M I N D E R 

Kirkegårdsmonumenter. 1) 1836. Michel A. Ancher, født 25. dec. 1759 på den 
22. selvejergård i Knudsker sogn, død 6. jan. 1836. Stele af Neksø-sandsten, 
186 cm høj, med oval indskriftplade (kursiv), æggestavgesims og gavl med 
akroterier. Nu hensat i kirkegårdens nordvesthjørne. 

2) O. 1861. Kaptajn L. Kuure, født 22. febr. 1781, død 15. juli 1840, og 
hustru A. K. Kuure, f. Rygter, født 4. marts 1783, død 12. sept. 1861. Stele 

†Solure. En solskive blev 1741 opmalet 
af mons. Hans Kofod. 1763 solgtes den, 
og en ny solskive blev malet af Henrich 
Johan Møln (rgsk.). 

Klokker. 1) 1460. Klokken er slank af 
form, bøjlerne sildebensmønstrede. Om 
halsen står en minuskelindskrift på latin 
og plattysk: »?hlp got unde mrai anno 
domini meleximo qvadragesimo lx«. Ind-
skriften rummer adskillige stave- og stø-
befejl og bør læses: »help got unde maria 
anno domini millesimo qvadringentesimo 
lx« (»hjælp Gud og Maria. I Herrens år 
1460«). Under indskriften findes et par 
ligearmede kors og et støbermærke (bo-
mærke). Tvm. 70 cm. (Uldall s. 104). 

2) 1702. Støbt af Daniel Hinrich Græ-
dener og Arend tor Kuhl. Om halsen står 
mellem et par elegante akantusborter: 
»Kong Frideric dend Fierde, gowerneur 
Woldemar Reetz paa Bornholm, provst 
ma(gister) Henric Hiort«. På siden læses: 
»Jeg raaber høyt og gifver liud, hid til 
mig kommer alle, foragt dog ey dend 
salig tiid, idag dig Gud mon kalde. Vaag 
op mit folck oc tenk dig om, den stund 
jeg for dig liuder, the Herren snart vil holde dom, naar tordenklocken skrider. 
Fecit Daniel Hinrich Grædener Arend tor Kuhl anno 1702«. På legemets mod-
satte side: »Beide Kirche Werge Madtz Kofod Nels Kastensen«. Tvm. 91 cm. 

†Gabestok. 1738 betaltes smeden for halsjern og lås til den nygjorte gabestok 
(rgsk.). 

NM. fot. 
Fig. 14. S. Knuds kirke. Dørfløj (s. 196). 
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af Neksø-sandsten, 152 cm høj, med kursiv. Stelen står på en profileret sokkel 
og krones af et topstykke med gavle. Syd for kirken. 

K I L D E R O G H E N V I S N I N G E R 

Regnskabsbog 1684—1903, regnskaber 1755—78, 1804—49, 1860—89 (LA). — Spe-
cifikation over inventarier m.m. 1766, Sjællands stiftsøvrighed V, div. sager (LA). — 
Museumsindberetninger af J. B. Løffler 1882, Charles Christensen 1939, O. Norn 1947 
og C. G. Schultz 1952. — Korrespondancesager i NM. 

Indledning, bygning, kalkmalerier. 1 Kirkelig Håndbog 1951, s. 57. 2 Opt. i Dansk 
Folkemindesamling, sml. desuden: Haakon Rabierg: Sognekirker og Præster i Rønne 
og Knudsker. Rønne 1944, s. 88. 3 Rabierg, s. 87. 4 Præsteindb. 1624: »28 skatte-
gårde og 7 vorneder« (+Almegård). 5 Trap, III , s. 585. 6 Præsteindb. 1624 giver 
ingen oplysninger om klokkernes anbringelse. 7 Mus. nr. D. 11583. 8 Sml. Frölén II, 
s. 42 fig. 152. — Portalen i Gladsakse, som er importeret fra Skåne, har lignende profiler 
(DK. Kbh. Amt, s. 358). 9 Ingeniør Zahrtmann, som førte tilsyn med ombygningen 
af tårnet , fandt kvaderridser i fugerne i underrummets vægge. Murværket var dårligt, 
og det så ud til, at det romanske tårn var opført alene fra indvendigt stillads. (B .æ.K. 
s. 18). 10 Thurah, s. 71 f. 11 Thurah, s. 72. 

Inventar. 1 Skougaard s. 315. 2 Thurah s. 71. 3 Skougaard s. 317. 4 Wiberg. 
5 Rabierg s. 100. 6 Gengivet i Kunst- und Geschichts-Denkmåler des Grossherzog-
tums Mecklenburg-Schwerin. 1899. Planche ved s. 507. 7 Fundet er publiceret af 
Agnes Branting og Andreas Lindblom i Medeltida Vävnader och Broderier i Sverige II. 
Uppsala 1929. S. 65 ff. 8 Rabierg s. 106. 9 Thurah s. 72. 10 Rabierg s. 105. 


