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Fig. 1. Roskilde S. Laurentius. Taarnet sammenbygget med Raadhuset.

ROSKILDE (†) S. LAURENTII KIRKE
irken omtales første Gang 1253 i et Brev1, hvorved Biskop Jacob Erlandsen skæn
kede S. Laurentii Kirke til Helligaandshuset, som han samtidig flyttede ind fra Byens
Omegn2 og nu lod opføre umiddelbart Vest for Kirken. Denne havde før tilhørt et af
Domkirkens Kannikepræbender, hvis Indehaver var Magister Trugot, der som Kom
pensation fik Kirke-Syv. Kirken vedblev dog at være Sognekirke til Reformationen.
I H. P. Resens Lutherus triumphans fra 1617 anføres ved Aaret 1531, at Roskildenserne
ødelagde S. Laurentii Kirke midt i Byen3, og den ikke særlig paalidelige Niels Helvad
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beretter4 syv Aar senere, at Borgerne nedbrød og ødelagde Kirken; Grunden og Kirkegaarden indrettede de til Torv, og paa Højalterets Plads rejste de Gabestokken eller
Kagen til Spot og Spe for Papisterne5. I Modsætning hertil henlægger Peder Resens
Atlas (o. 1674) Ødelæggelsen til 1537, da Roskildenserne nedrev Kirken »lige til de
underste Grundsten, som om den var fuld af Overtro og Ugudelighed«6. Hvilket af de
to Aarstal, der er det rigtige, kan ikke afgøres, og hvad der ligger til Grund for Tradi
tionen om en Kirkestorm er uvist. Paa Forhaand forekommer det dog sandsynligst, at
Kirken først er blevet nedbrudt efter Reformationen.
S. Laurentii Taarn blev dog staaende, og da Raadhuset, der laa paa Nordsiden af
Algade (se Resens Bykort S. 26 Mærke 40), brændte 1731, opførtes der 1735 et nyt ved
Taarnets Østside med delvis Benyttelse af en her liggende Bygning, der kaldtes Sten
huset (sml. ndf.). Dette Raadhus blev atter nedrevet 1881, og det nuværende Raadhus
opførtes 1883—84 efter Tegning af Arkitekt O. P. Momme7 Nord for og i Tilknytning
til Taarnet, hvis Underrum anvendes som Vestibule.

Kirken, der har været Byens Torvekirke, har som saadan ligget helt cen
tralt, midt i den vigtige Vejgaffel, hvor der fra Hærstrædet Algade—Skomager
gade førte en Færdselsaare mod Nord ad Fondens Bro til Domkirkekomplekset.
Kirkegaarden synes hovedsagelig at have ligget Norden og Østen for Kirken
og kan sikkert, paa Grund af Beliggenheden, kun have været lille; ved Ud
gravningerne 1931 fandtes der en ualmindelig tæt Trængsel af middelalderlige
Grave lige op ad Kirkens Mure. — Angaaende Kirkens Beliggenhed i
Byen, se S. 164.
Vistnok alle Kirkens Bygningsafsnit kendes. Ved Udgravningen 1931 afdækkedes Apsis, Kor og den østligste Del af Skibet, alt fra romansk Tid;
en gotisk Vestforlængelse er paavist i 1870’erne, og Kirkens sengotiske Taarn
er endnu bevaret. De to sidstnævnte Bygningsafsnit synes mod Nord at have
været sammenbyggede med et til Helligaandshuset hørende Stenhus; et Vaabenhus er ikke paavist, men kan have ligget paa Sydsiden. — Orienteringen
har haft svag nordlig Afvigelse.
Over mere end meterdybe Fundamenter af Kamp har det oprindelige
Anlæg, Apsis, Kor og Skib, været opført af Fraadsten, tildannet i Kvadre
af stærkt varierende Størrelse og muret i ujævn Skiftegang med talrige Overfalsninger. Murkærnen bestod hovedsagelig af Fraadstensbrokker i Kalk,
Murtykkelsen var o. 110—120 cm. Hele Bygningen havde Dobbeltsokkel,
begge Afsnit skraakantede. Under Korgavl og Apsis er der et fremspringende,
retkantet
Skifte
under
Sokkelen.
Apsidens
Ydermur
har
ved
Lisener,
o. 28—29,5 cm brede, været delt i fem Felter. Det midterste Felt var bredest,
sikkert fordi der her har siddet et Vindue; Lisenerne tyder desuden paa, at
der har været en Rundbuefrise under Tagskægget. Skibets Murhøjde har
været betydelig (sml. nedenfor).
I det Indre har Væggene staaet pudsede. Østligt i Korets Nordvæg, o. 65 cm
over det ældste Gulv, saas en af en svag Dørfals omgivet, retkantet Gemme-

Fig. 2—3. Roskilde S. Laurentius. Opstalt af
Taarn og Murrester, med Indtegning af det
gamle Raadhus, samt Oversigtsplan. 1:300.
Maalt af C. G. S. 1931 (1944).
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Sophus Bengtsson 1931

Fig. 4. Roskilde S. Laurentius. Udgravningen af Kirkens Østparti, set fra Taarnet.

niche (o. 35 x 38 cm, 40 cm dyb), der senere var blevet tilmuret med to riflede,
senromanske Kridtkvadre. Den 2,82 m brede Korbue havde et uregelmæssigt,
snarest retkantet Sokkelfremspring mod Øst og under den østligste Del af
Vangerne. Mod Vest dækkedes den underste Del af Triumfvæggen af en muret
og pudset Bænk af Fraad- og Kridtsten, 35—40 cm høj over det ældste Gulv,
35—45 cm bred, stærkt ødelagt, men dog bevaret saa mange Steder, ogsaa
langs Skibets Langmure, at det maa regnes for givet, at den oprindelig har
løbet rundt langs alle Indervæggene. Bænken var ganske vist ikke i Forbandt
med Murene, men da der intet Steds fandtes sikre Rester af Vægpuds bag
den, kan den meget vel være oprindelig, og hermed stemmer ogsaa, at den
ældste Gulvbelægning var lagt efter Bænkens Opførelse8.
Kirkens ældste, i stor Udstrækning bevarede Gulv er sikkert det præg-
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tigste, der kendes fra dansk
Middelalder. Over et o. 10 cm
tykt Mørtellag var det lagt
som en Slags tofarvet Mosaik
af henved 3 cm tykke Brændtlersfliser,
dels
blaadæmpede9,
sorte, dels almindelige, tegl
stensrøde; begge Arter var op
rindelig dækket af en paa
brændt Begitning med Pibeler,
mathvid paa de røde, dybsort
paa de sorte Fliser, men bort
slidt af Færdselen undtagen
paa de Partier af Gulvet, der
laa tættest ved Murene. Dette
altsaa
oprindelig
sort-hvide
Gulv laa i forskellig Højde i de
tre Bygningsafsnit. Fra Kor
gulvet førte tre Fraadstenstrin
(Fig. 5) paa ialt 40 cm op til
Alteret, de to underste af hele
Korets Bredde, og uden Flise
lægning, det øverste knap af
Alterbordets Bredde og endnu
dækket med parallelle Flise
rækker ordnet som Rektangler,
hver sammensat af to aflangt
trekantede Fliser, en sort og en
hvid. Korgulvet, der var sun
ket en Del paa Midten og især
mod Syd var ret molesteret af
senere Begravelser, havde væ
ret rigt komponeret. Midt i Ko
ret var der Rester af en Roset,
oprindelig o. 90 cm i Tværmaal,
Fig. 5. Roskilde S. Laurentius. Plan 1:100, med Rekon
lagt af koncentriske Ringe af
struktion af Vestpartiet. Øst opad. Maalt af C. G. S.
vekselvis sorte og hvide, tre
(1931 1944).
kantede Fliser, formede efter
Ringenes Krumning. Nord og Syd for Rosetten saas to parallelle Baand, hvis
Mønster svarede til Altertrinets, og diagonalt i sydøstlig Retning fra Østhjørnet
3*
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Fig. 6. Roskilde S. Laurentius. Tværsnit af Skibet. 1:100. Maalt af C. G. S. 1931 (S. 36).

af Korbuens Nordvange strakte der sig en kort Stump af et lignende Baand,
der omtrent løb sammen med det vestligste af de to nordre. Resten af Gulvet
var lagt af kvadratiske Fliser med diagonal Skifteretning, men temmelig
uordentligt, idet sorte og hvide Fliser kun sjældent vekslede regelmæssigt. Af
et Gulvfragment nær Midten af Korbuen bestod den nordre Halvdel saaledes
udelukkende af trekantede Fliser, specielt fabrikerede som Randsten til de dia
gonalt henlagte, kvadratiske Gulvfliser. Anbringelsen af disse Fliser tyder sam
men med mange andre Uregelmæssigheder paa senere, ubehændige Omlægnin
ger, maaske Følger af Gravlægninger under Korgulvet10. To Fraadstenstrin,
vestligst i Korbuen, tilsammen godt 30 cm høje, førte ned til Skibet, hvis Gulv
sten var langt mere omhyggeligt ordnet. Midt i Gulvet, o. 2,10 m fra Triumf
væggen, saas en meget stor Roset, oprindelig o. 2,38 m i Tværmaal, svarende
til den mindre i Koret. En lignende findes sikkert i den vestre, ikke udgravede
Part af Skibet. Fra Randen af Rosetten udgik der mod Nordøst en Fliserække,
af samme Mønster som Altertrinnets og med Retning mod Bænkekrogen. Man
maa formode, at der har været flere saadanne Baand, og at disse, sammen
med Rosetterne, har udgjort en kompositionel Helhed (sml. nedenfor). Resten
af Gulvet var lagt af kvadratiske Sten i saa godt som helt regelmæssig Farveveksel. Over dette Mosaikgulv, der maa være samtidigt med, eller dog ikke
meget yngre end Kirken, iagttoges der ved Udgravningen Spor af eet, maaske
af to højereliggende Gulvniveauer (Snittet Fig. 6). I Skibet, godt 55 cm over
det ældste Gulv, saas en Fyldgrænse i Højde med Overkanten af vestre Hvælvingspillepars Fundamenter, men der blev intet Steds fundet Rester af Gulv
belægning i denne Højde. Noget højere oppe, o. 90 cm over Mosaikgulvet,
fandtes der derimod sikre Spor af endnu et Gulv, sluttende sig naturligt til
Overkanten af Hvælvingspillernes klodsformede Undermuringer, lagt af ro
manske *Brændtlersflisern med tre forskellige Reliefmønstre af midtsjællandsk
Type (Fig. 9—10): med Liljeblomster i Hjørnerne, 14,5 x 14,5 x 3,5 cm,
ogsaa større, indtil 17 x 17 cm, med Palmetter i Hjørnerne, 16x16,5 x 3,8 cm,
ogsaa mindre, indtil 14 x 14 cm, med stor Midtroset af elliptiske Blade og
Siksakbaand udenom i en Ring12, 16 x 16 x 3,3 cm. I Nationalmuseet. Fliserne,
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hvoraf mange var stærkt slidte, havde
grøn eller brun Glasur; deres Uensartethed tyder paa, at Gulvet var lagt af
gammelt
Materiale.
Fylden13
derover
bestod af Murgrus og Brokker, hvilket
viser, at Gulvet var i Brug, da Kirken
blev nedbrudt (sml. ndf.).
I to dybt liggende, romanske Grave
(S. 43 f, Nr. 4 og 6), senest fra o. 1200,
er der fundet flade, forneden tilspidsede,
o. 48 cm lange og o. 22 cm brede *Tagsten, »Bæverhaler«, sikkert de ældste
Tagtegl, der kendes her fra Landet
(Fig. 14). De maa opfattes som Efter
ligning af Tagspaan, hvilket foruden
af Formen ogsaa fremgaar af, at de
Fig. 7. Roskilde S. Laurentius. Sydøstre Pille
er tynde foroven (1,5 cm) og tykke i
base. 1:20. Maalt af C. G. S. 1931.
Spidsen (o. 2 cm). Tagstenene, der alle
var brugte, kan naturligvis være kommet andet Steds fra, men det er dog
mest sandsynligt, at de stammer fra Kirken, hvis Tag kan være omlagt,
da Hvælvingerne blev indbygget. Eksemplarer i Nationalmuseet og i Ros
kilde Museum.
Ændringer og Tilføjelser. Endnu i romansk Tid, omkring 1200, er der blevet
indbygget Hvælv i Kirken, utvivlsomt eet Fag i Koret, tre i Skibet. I Koret
fandtes der enkelte 25,5 cm brede, velbrændte Ribbesten med femsidet Profil
(Fig. 8), 7 cm tykke paa Forkanten, men 8 cm tykke bagtil, altsaa kileformede
af Hensyn til Ribbekrumningen14. Skibets Ribbesten (Fig. 8) havde samme
Profil, men maalte kun 21,5x8,5 cm. Da der ikke fandtes Hvælvingspiller
i Koret, maa Vederlagene for Hvælvenes Kapper have været frembragt
ved Indhugning i Fraadstensvæggene, og en lignende Fremgangsmaade maa
have været fulgt i Skibet, idet der ogsaa her manglede Piller i Hjørnerne.
Paa Langvæggene har man derimod opført Teglstenspiller som Støtte for
Gjordbuerne, ialt utvivlsomt fire, men kun det nederste Parti af den sydøstligste var bevaret; af den tilsvarende mod Nord saas kun Fundamentstenene og en enkelt Hjørnekvader fra Fraadstensundermuringen. Det ud
gravede Pillefodstykke var paa romansk Vis udformet som en Halvsøjle med
Sokkelprofil, bestaaende af en Hulkel over et rundet Led, hvilende paa en
retkantet, eet Skifte høj Plint, under hvilken der fandtes en Klods muret af
Fraadsten (Fig. 7). Halvsøjlefremspringet, hvis Bredde har været o. 47 cm,
flankeredes af Halvstens, retkantede Led, der maa have fortsat op under
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Skjoldbueslagene.
Af
Hvælvingernes
Kapper iagttoges en stor, sammenhæn
gende Murklump, der under Kirkens
Sløjfning er styrtet ned paa Gulvet,
hvor den havde boret sig ned gennem
Fliserne. Den viser, at Hvælvene var
een Sten tykke, men ikke udelukkende
muret af Bindere, og pudsede og hvid
Fig. 8. Roskilde S; Laurentius. Ribbesten 1:10.
tede
paa Undersiden. Af stilistiske og
Maalt af C. G. S. 1931 (S. 37 og 39).
tekniske Smaatræk fremgaar, at S. Laurentii Hvælvinger var samtidige med de Partier af Domkirken, der stod under
Opførelse kort før og omkring 1200. Korets bredere Ribbestenstype ses an
vendt i Domkirkens øvre Koromgang, Skibets smallere i Domkirkens søndre
Sideskib, begge Steder med den samme svage Kileform. Ogsaa mellem de
to Kirkers Hvælvingspille-Sokkelprofiler er der Lighed. Sokkelprofilen fra
S. Laurentius genfindes under Domkirkens senere Halvsøjle-Led, fra og med
de vestre Korspiller at regne, ogsaa her uden Hjørneknolde.
En ældre Iagttagelse af Kornerup, ifølge hvilken S. Laurentii Kirke strakte
sig i en Afstand af o. 9 Alen (o. 5,65 m) fra Taarnet mod Øst, og smaa Son
deringer, foretaget under Udgravningen, viser, at Skibets Fraadstensmure
naaede saa langt mod Vest, at der maa have været tre Hvælvingsfag. Den
romanske Kirkes oprindelige Længde kan derfor ret nøje bestemmes udfra
den bevarede Hvælvingspilles Plads og ved Hjælp af Gulvmønstret i Skibet.
Rekonstrueret paa Grundlag af de i det bevarede østre Hvælvingsfag givne
Maal bliver Kirkeskibets indre Længde o. 13,40 m (ydre Længde o. 15,70 m).
Dette Resultat bekræftes af det oprindelige Flisegulvs Komposition, idet
Afstanden fra Skibets Østvæg til Centrum af den bevarede Gulvroset (o.3,32 m)
ret nøje gaar fire Gange op i det beregnede indre Længdemaal. Der har da
formentlig været en Roset med tilsvarende Diagonalbaand i Mosaikgulvets
vestre Halvdel (Fig. 5).
I gotisk Tid blev Skibets Vestgavl og lidt af de tilstødende Langmure ned
brudt, og der tilføjedes en Vestforlængelse af Munkesten i Munkeskifte og af
samme Bredde som Skibet. Saa godt som hele Vestforlængelsens nordre Mur
stod bevaret som Nordgavl i det ovenfor nævnte Barok-Raadhus fra 1735.
Ved Nedbrydningen 1883 iagttoges dette Murparti af Kornerup, der opgiver
dets Tykkelse til o. 0,98 m, Længden, regnet fra Taarnets Østmur, til o. 8,5 m
og Højden til o. 5,35 m over Fortovet. Til det sidste Maal maa lægges Ter
rænets Hævning siden Kirkens Opførelse, det viser sig da, at Murhøjden har
været o. 7,00 m, hvilket er ganske anseligt, ret nøje svarende til S. Jørgensbjerg, men maaske alligevel for lavt i Forhold til den meget højtspændte

ROSKILDE (†) S. LAURENTII KIRKE

39

Taarnhvælving, hvis Issepunkt ligger o. 9,10 m over Fortovet. Løffler, der
1878 undersøgte Murpartiet, regner Murhøjden til o. 9,90 m over gammelt
Terræn, hvilket ikke behøver at være urigtigt (sml. Taarn), omend en saadan
Murhøjde er ganske usædvanlig. I Murens Inderside, o. 2,04 m fra Taarnet, var
der en o. 3,35 m høj, o. 2,93 m bred og o. 75 cm dyb, spidsbuet Spareblænding,
hvori en fladbuet Dør, og o. 2,20 m over Blændingens Toppunkt saa Løffler
Omridsene af fire slanke, fladbuede Prydblændinger15. — En, gotisk Ribbesten
(Fig. 8), fundet ved Udgravningen 1931, stammer formodentlig fra Vestfor
længelsen eller fra Tilbygningen paa Nordsiden.
Taarnet, af Munkesten i Munkeskifte, dog med 9 Kridtstensbælter i Højde
med den nedre Del af Mellemstokværket, stammer efter Gavlenes Blændingsdekorationer at dømme fra Aarene lige efter 1500 (sml. Klokke) og er sammen
bygget med det nuværende Raadhus. Foran den spidse, mod Vest affasede
Taarnbue, der delvis er lukket med en Mur, er der opført en lille, nygotisk
Forhal, og det til Ukendelighed overpudsede og oliemalede Taarnrum tjener
nu som Raadhusvestibule. Rummet har mod Nord og Syd skjoldbueagtige,
Halvsten dybe Blændinger, der naar helt til Gulvet, mod Vest et meget stort,
spidsbuet, udvendig falset Vindue, med en moderne Lukkemur i Lysningen,
hvori et mindre, stavværksdelt Vindue, som efterligner Glamhullerne. Hvæl
vingen synes oprindelig, men Ribberne har nu romaniserende, i Puds trukket
Trekløverprofil, og Kapperne kantes af spinkle Puds-Rundstave, der sam
men med Ribberne løber af paa moderne Dværgsøjler i Hjørnerne. Trappe
huset paa Sydsiden er samtidigt med Taarnet, hvis Kridtstensbælter er ført
omkring dets øvre Del; under det nye Pulttag ses en fornyet, to Skifter høj
Trappefrisegesims. Underdøren, mod Syd, er fladbuet, men staar blændet; der
er nu Adgang til Taarnet ad en moderne Dør højere oppe, fra den mod Syd
tilbyggede Politivagts Stueetage. Taarntrappen har rund Spindel af Form
sten og Loft af udkragende Binderstik, fortsættende med et kort, lige Løb
gennem Murtykkelsen til den fladbuede Overdør. Mellemstokværket er i
nyere Tid delt i to Etager. Den nederste af disse har delvis pudsede og hvidtede
Vægge, hvori ses Spor af fjernede Træskillerum. Mod Vest er der her et fladbuet
Vindue, indvendig forhugget, med pudsede Smige, udvendig dobbeltfalset og
med Spidsbuespejl, mod Øst en fladbuet Gennemgang, som oprindelig har
ført ind til Kirkeskibets, eller rettere Vestforlængelsens Loft. Denne Gennem
gang sidder meget højt, saa højt, at dens øverste Del nu er blændet, for ikke
at rage op over Raadhusforhallens Tagryg, hvilket i nogen Grad bekræfter
Løfflers Murhøjde. Den øverste, indskudte Etage optages, bortset fra en smal
Trappegang langs Nordvæggen, af to lige store Arrestrum, anbragt Side om
Side mod Syd. Skillerummene er af Bindingsværk, paa begge Sider beklædt
med svære, høvlede og pløjede Planker, fastnaglet med store haandsmedede
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Søm. Til hver Arrest er der mod Syd brudt et Rundvindue med Træ-Karm
og Gitter, i den østre er der paa Gulvet to fastspigrede Kasser til Sengesteder.
Dørene er af to Lag Planker, har smaa Lemme og kantes udvendig af Jernbaand. Paa den østre Arrests Østvæg forskellige Ristninger16.
Klokkestokværket, der udvendig markeres af en Bæltegesims med Vandnæseprofil, har mod hvert Verdenshjørne et tvillingdelt Glamhul, med rund
Gennembrydning af det spidsbuede Spejl; indvendig sidder de i en fladbuet
Blænding. Til hver Side er der desuden to Rundblændinger med pudset Bund,
anbragt nær Taarnhjørnerne; paa Østsiden, mellem den søndre Rundblænding
og Glamhullet, sidder der et Kridtstensrelief — Roskildes Vartegn — fore
stillende S. Laurentius med Risten17. Under Tagskægget løber en udkraget, to
Skifter høj Trappefrisegesims, der fortsætter omkring paa Øst- og Vestsiderne,
i Fodlinjen af de velbevarede Taggavle, som er meget rige, af den sengotiske,
etagedelte Type. Mest karakteristisk er den østre, hvis vandrette Opdeling,
vekselvis med hængestavdelte Pibeblændinger og Rundblændinger, er næsten
helt gennemført; kun i Gavlens Top er der stigende Høj blændinger, fem ialt,
de tre midterste med aftrappede Afdækninger i Lighed med Pibeblændingerne
nedenfor, de to yderste vandret afsluttede. Over hver af de to Rækker Pibe
blændinger er der desuden indlagt et Savskifte, mellem de to øverste ses et
uregelmæssigt, forsænket Felt, hvis Bund er siksakmuret. Vestgavlen er i
Hovedsagen af samme Skema, men den horisontale Opdeling brydes her højt
i Gavlens Midte af et stort, forsænket, latinsk Kors, og længere nede, til hver
Side, af en hængestavdelt Højblænding, spændende over to Blændingsrækker.
Gavlenes takkede Kamme er noget ommurede.
Det velbevarede18, oprindelige Egetagværk paa 6 Fag, østre og vestre
med Konger, er af Dragerstolstype og meget stejlt. De tre Dragere, der hver
bærer sit Lag Hanebaand, er tappet i Kongerne, og Tappene er, som i land
ligt Bindingsværk, gennemstukne, afrundede og fornaglede med to Nagler.
Ogsaa Hanebaandene er tappet i Kongerne, paa samme Vis som Løsholterne
i Bindingsværk, men alle andre Steder er der anvendt normale, gotiske Blad
forbindelser. — Ø k s e h u g n e Stregnumre, fortløbende fra Øst til Vest.
Før Nedbrydningen af Barok-Raadhuset iagttog Løffler, at der paa Nord
siden af det fra Vestforlængelsen stammende Murparti saas Skjoldbuerester
stammende fra to Fag spidsbuede Krydshvælvinger, der i sin Tid maatte
have dækket en middelalderlig Bygning paa Kirkens Nordside. Sporene
strakte sig ogsaa ind paa Taarnmuren, muligvis fordi Taarnet, i hvert Til
fælde dets Østmur, delvis greb ind over Vestforlængelsens Gavl- og Langmure;
Tilbygningens indre Udstrækning i øst-vestlig Retning kunde fastslaas til
o. 7,40 m. Efter den ualmindelige Overhvælvningsmaade at dømme er det
usandsynligt, at Bygningen har været et Vaabenhus, og den Maade, den stod
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i Forbindelse med Kirken paa, ad en Dør, ikke ved en Arkade, tillader næppe
at opfatte den som et Kapel19. Sporene stammer maaske snarest fra det nordre
af de to Stenhuse, der 1573 fandtes paa Helligaandshusets Grund, »det ene
standende Norden næst op til Sancti Laurentii Taarn, det andet Vesten ved
forne Taarn20«.
Om det indbyrdes Aldersforhold mellem Vestforlængelse, Taarn og nordre
Tilbygning vides intet sikkert. Da Vestforlængelsens Nordmur ikke flugtede
med Taarnets (Fig. 4), kan i hvert Fald disse to Bygningsafsnit næppe være
samtidige, men om Vestforlængelsen ogsaa var ældre end Udbygningen paa
Nordsiden er derimod usikkert.
Efter Udgravningen blev hele Koret samt det østligste Parti af Skibet
overdækket med Jernbeton i Niveau med Fortovet og er nu offentligt til
gængelige. — Taarnet, hvis Murflader er en Del skalmurede, staar med blanke
Sten, dets Tag er hængt med moderne Munketegl. 1867 gennemgik det en
Hovedreparation21.

INVENTAR
Alterbord21, romansk, muret af Fraadsten op ad Apsidens Østvæg, 115x92
endnu i romansk Tid øget med Kridtstenskvadre til begge Sider, 25 cm
Syd og 26 mod Nord, alt dækket af Puds. Op til Alteret har oprindelig
tre Trin (sml. S. 35).
Sidealterborde. 1) Romansk, i Korets Nordvesthjørne, ældre end det
rindelige Mosaikgulv. Kun Kampestensfundamentet er bevaret. Efter
sparingen i Gulvfliserne har Bordet maalt 90 x 55 cm.

Fig. 9—10. Roskilde S. Laurentius. Gulvfliser fra det overste, bevarede Gulv.
Efter Tegning af P. Linde 1931 (S. 36).

cm,
mod
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Fig. 11. Roskilde S. Laurentius.
Romansk Gravsten. Efter Teg
ning af P. Linde 1931 (S. 43).

Fig. 12. Roskilde S. Laurentius. Tværsnit af den
søndre Kiste i Dobbeltgraven. Efter Tegning af
P. Linde 1931 (S. 44).

2) Romansk, muret af Kridtkvadre i Skibets nordøstre Hjørne, 115 x 96 cm;
det har Plads oven paa den murede Bænk og er følgelig yngre end denne.
3) Det tilsvarende i Skibets Sydøsthjørne var fuldstændig ødelagt af de
to her anbragte Gravkister.
4) Senromansk eller gotisk, muret af Munkesten (25,5—26 x 12—12,5 x 8 cm)
i meget uregelmæssigt Forbandt, med skraat indtrykkede Fuger. Oven paa
Nr. 2, svarende til Kirkens øverste Gulv. Fjernet ved Udgravningen 1931.
5) Som Nr. 4, i Skibets Sydøsthjørne, 150x110 cm.
†Korgitter. Indvendig i Korbuevangernes Nord- og Sydside, nede ved det
oprindelige Gulv, konstateredes to lange, smalle Taphuller fra Kirkens op
rindelige Korgitter.
†Lektoriestol. Østligt i Skibet, lidt Nord for Grav Nr. 10’s Fodende (Fig. 5),
ses i Gulvfliserne et rundt Hul, der gik ret dybt ned. Heri har formodentlig
staaet en Stolpe, som har baaret en Lektoriestol. Det tilsvarende søndre
Stolpehul er forsvundet med Gulvets Ødelæggelse.
Klokke. 1515, støbt af Fastenowe. Symmetrisk Blomsterfrise over og under
Indskriften, der staar med smukke og klare Minuskler: »O bone Laurenti
martir venerande per orbem, Renibus in nostris extingue libidinis ignem.
Iohannes Fastenoive me fecit an(no) mdxv« (»O gode Martyr S. Laurentius,
som æres over hele Jorden, udsluk Vellystens Ild i vore Nyrer. Johannes
Fastenowe gjorde mig Aar 1515«). Den forsagende Paakaldelse, der kan siges
at være særlig karakteristisk for en Munke- og Nonneby som Roskilde, danner
to Heksametre. Tvm. 119 cm (Uldall S. 260).
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Fig. 13. Roskilde S. Laurentius. Gravpotter fra Dobbeltgraven (S. 44).

GRAVMINDER
Gravsten (Fig. 11), romansk, af Kridtsten, skriftløs 65 x 42 cm, med afrun
dede Hjørner; forneden er et Stykke afslaaet. Stenens Forside optages af et
uregelmæssigt skaaret, latinsk Kors med svagt udsvajende Arme, udført i
lavt Relief. Fundet som Dæksten over Grav Nr. 7 med Forsiden nedad.
Romanske Kister og Grave. Foruden en Trængsel af løse Menneskeben paa
Kirkegaarden tæt op omkring Kirkens Mure fandtes seks Grave, hvoraf de
to udmærkede sig ved at være af Træ, en var sat af »Bæverhaler«, mens de
andre var Fraadstensgrave. De laa alle under Kirkens oprindelige Niveau.
Alle undtagen Nr. 1 har (vistnok) haft særligt Hovedrum.
1) Kiste af Asketræ, laagløs, trapezformet, tømret af fem o. 5 cm svære
Planker, een til Bunden og een til hver af Siderne, samlet med 15 cm lange
Trænagler. Ved Siden af det næsten forsvundne Skelet laa en uregelmæssigt
skaaret Træklods (20 x 9 cm, 3 cm høj) med et rundt Hul (2 cm i Tvm. og
ligesaa dybt) midt i Oversiden, sikkert en primitiv Lysestage. Syd for Korets
Sydøsthjørne. Denne laagløse Kistetype tilhører Slutningen af 1000-Aarene
og Begyndelsen af 1100-Aarene.
2)
Trækiste, kun Bunden bevaret. Kisten har tilsyneladende været en
udhulet Stamme og har særligt, firkantet Hovedrum. Nord for Korets Nordøsthjørne.
3) Af ret uregelmæssigt tilhugne Fraadsten, trapezformet. Kun øvre Halvdel
bevaret. Øst for Skibets Sydøsthjørne.
4) Af ret regelmæssige Fraadstenskvadre, trapezformet, med buede Lang
sider. De flade Dæksten bestod ligeledes af Fraadsten. Bunden var lagt med
brugte, flade Tagsten af Tegl (46—47 x 22 x 2 cm), de saakaldte »Bæverhaler«
(Fig. 14). Øst for Apsiden. Undersøgt af J. Kornerup 1895.
5) Af Fraadsten, meget ødelagt, sikkert trapezformet. I det nordre Hjørne
mellem Skib og Kor.
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Fig. 14. Roskilde S. Laurentius. Romansk Grav Nr. 4 (S. 43). Efter Tegning af J. Kornerup.

6) Af lutter »Bæverhaler« paa Højkant, trapezformet. Bunden var lagt af
Bæverhalestumper i regelmæssige Skifter. Laaget bestod af Brædder. Ske
lettet, af hvilket kun Kraniet var bevaret, hvilede paa en Egefjæl, formodentlig
den Baare, paa hvilken Liget var ført til Graven. I Graven laa Rester af en
rund, af barket Kæp, maaske en Vandringsstav. Øst for Apsiden.
Inde i Kirken fandtes — foruden en kisteløs Jordbegravelse i Koret — fire
Enkeltgrave og een Dobbeltgrav. De er alle senromanske, og da de med Und
tagelse af Nr. 11 hviler paa Kirkens oprindelige Mosaikgulv, maa de tilhøre
Tiden efter den store Opfyldning (S. 36).
7) Af Munkesten, trapezformet, med buede Langsider, stærkt tilspidsende
mod Fodenden, dækket af flade Kridtsten, af hvilke den ene var Gravstenen
S. 43. En Del af Hovedrummet og nordre Side var fjernet ved Dobbeltgravens
Anlægning. I Skibets Sydøsthjørne.
8) Af Munkesten, kun nederste Halvdel bevaret, idet Resten var ødelagt
ved Indretningen af Dobbeltgraven, trapezformet, vistnok med svagt buede
Sider, dækket af saddeltagstillede Munkesten. Nord for Nr. 7.
9) Dobbelt Gravkiste, sat af Munkesten med øvre Fals til de saddeltagstillede
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Dæksten. Langsiderne buer svagt, Endemurene er gennemløbende, den fælles
Skillemur lige. Hovedrummene adskiller sig fra de øvrige Graves ved at være
indvendige. Kun den nordre Grav er nogenlunde bevaret. I Graven fandtes
smaa, brændte Lerpotter (Fig. 13) med Trækul, almindelige Husholdningskar,
1 1 x 1 1 cm, med tre Ben og Ørehank; de var ud- og indvendig glaserede med
en brunlig, daarligt dækkende Blyglasur. I Væggene var der afpasset smaa,
firkantede Nicher i det mellemste af de tre Skifter til seks Krukker. For at
faa Plads til dem havde man slaaet Benene af dem og i et enkelt Tilfælde
havde man slaaet en Krukke i to Stykker og — af Sparsommelighedshensyn —
anbragt hver Halvdel med Trækul i to Nicher. I Skibets Sydøsthjørne efter
delvis Ødelæggelse af Nr. 7 og 8.
10) Af Munkesten, trapezformet, med buede Langsider, stærkt tilspidsende
mod Fodenden. Hovedenden og en Del af nordre Langside manglede. I Skibets
Østparti, Vest for Triumfbuen.
11) Af tilfældigt, forhaandenværende Materiale, dels de af Mosaikgulvets
Fliser, der ved denne Lejlighed var brudt op, dels Kridtsten, der vistnok
stammede fra den ved Kistens Anlægning nedbrudte Vægbænk samt en enkelt
Munkesten; Hovedrummet var helt af Munkesten; svagt trapezformet med
let buede Sider, dækket af flade Kridtsten. I Skibets Nordøsthjørne, lidt under
Mosaikgulvets Niveau.
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17. Maj 1253, Repertorium 3819 + 221. 2 Carl Neergaard: Helliggesthus og Duebrødrehospital i Roskilde, i Kirkehist. Saml. 4. R. VI, 445 ff. 3 Hans Povelsen Resen:
Lutherus triumphans. 1617. K 4V. 4 Nicolaus Helvaderus: Silva chronologica circuli
Baltici. 1624. II, 89 (sml. Ny Kirkehist. Saml. V, 289). 5 Ved Udgravningen 1931
afdækkedes, i Plan med Overfladen af Hovedalterbordet og i Forlængelse af det, godt
en Meter mod Vest et firsidet Fundament af røde Munkesten. Da Omgivelserne viste,
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sin Plads her paa Torvet. 6 Resens Atlas. Roskilde (ed. Johs. Knudsen) S. 44. 7 Kornerups Notebøger I I I , S . 1 1 2 : »Tegningen var af Arkitekt Momme, men Arkitekten
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og bliver sorte gennem hele Massen. 10 En Lakune i Gulvet var tydelig nok foraar-
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saget af en sen, kisteløs Begravelse ovenpaa dette (Fig. 5); om de øvrige Huller i Gulv
belægningen skyldtes Jordfæstelser under Gulvniveauet blev ikke undersøgt. 11 Til
svarende Fliser er fundet i Havdrup Kirke, Tune Hrd. (Nationalmuseet, D. 8730).
12
Tilsvarende Fliser kendes fra Gravninger paa Bidstrup ved Roskilde, fra Orø Kirke,
Horns Hrd. samt, udenfor Amtet, fra Asnæs Kirke, Ods Hrd. Holbæk A. (National
museet, D. 3587, 5473, 5923). 13 I Fylden fandtes enkelte grønglaserede, rhomboide
Fliser — største Længde o. 24,75 cm, Sidelængde o. 14,5, Tykkelse o. 2,7 cm — sikkert
gotiske (Nationalmuseet, D. 12101). 14 Ribbetegl med Kileform — et omstændeligt
virkende, højromansk Træk — er indtil nu kun iagttaget i Roskilde, og kun med femsidet Profd. 15 Maalene paa Spareblændingen og dens Afstand fra Taarnet angives
ikke i »Stiftslandsbykirker«, men ses af Løfflers Notebog IX. — I Notebog X opgiver
han, at der saas tre (ikke fire) fladbuede Blændinger over den spidsbuede Blænding.
16
Fuldrigget Skib og Galease, fagmæssigt tegnede. — Blandt flere Klagesuk læses med
smuk, gotisk Haand: »Hans Nielsen Leire i August 1875 har langvarig Fængsel, fordi
jeg ikke ved noget at fortælle«. — I Vindueskarmen er der indridset et Mølle-Spil.
17
Provst Meyer: Beskrivelse over Roskilde. 1755. København 1793, S. 15: »S. Lauren
tius staar endnu udhuggen i Sten paa Taarnet og er Byens Vartegn«. — Om Vartegn,
se Hugo Matthiessen: Gamle Vartegn, i Vor Fortid I, Sp. 481—500. 18 Ved Anbringel
sen af Urværket er enkelte Skraabaand dog blevet overskaaret. 19 Der er dog den
Mulighed, at den ovenfor omtalte Spareblænding i Virkeligheden var en senere lukket
Arkade. Det 1573 nævnte Stenhus kunde da være rejst efter Reformationen med Be
nyttelse af et Kapel. Buen var dog paafaldende lav i Forhold til de opgivne Murhøjder.
20 Roskilde Duebrødrekloster 1. Jan. 1573 (RA). 21 Stiftslandsbykirker S. 13.

Fig. 15. Roskilde S. Laurentius. Situationsplan 1:2000. C. G. S. 1931.

