
01n Kalkmalerierne i Søndersø Kirke. 
Af Egmont Und. 

· Med de middelalderlige Kalkmalerier, som eft erhaan den er 
f remdraget i et stort Antal af yore Kirker, ejer vi et særlig Yærdi
fulclt og straalencle Led i den K<-cde af h istorisk e ~Iindesmærl,er, 
der er givet os i Arv fra vore Forfædre. 

Kæden spænder Yidt, fra den tidligste Oldtid og til lan gt frem 
mod v-o r Tid. HYor den skal sluttes, kan praktisk talt ikke af
gøres, thi hvad der som FØlge af for kort Tidsafstand endnu ikke 
kan siges at h~we historisk Inte resse for Yor Tids Vedkommende, 
det vil faa det fo r vore Efterkommere. Alt som Tiden skrider, 
vil Kc-cclen vokse. Den vil blive uend elig. 

Det specielle Led , vi h er Yil fa: slne vor Opmærksomhed paa 
- Ka llmutlerierne - spæneler over et Tidsrum af ca. 500 Aar, 
fra Ticlen omkring 1100 1 ) og til op imod 1600 Tallet. 

Hvorfor er dette Led nu saa sæ rligt Yærdifuldt? Fordi vi gen
nem Kalkmalerierne faar et overordentl ig dybtgaaende Indblik 
i Middelalderens kirke lige Liv, dens Opfattelse og Brug af Bibe
len og Helgenlegenderne, Apok ryferne m . m. :Vlen ogsaa det verds
lige Liv afspejler sig i Kalkmalerierne, navnlig i Slutningen af 
Middelalderen , hvor der ofte maledes Emner, der for os staar 
som Udslag af et i Datiden raadcncle h Øjst besynderligt Følelses
liv - i visse Til fælde lidet passende som kirkelig Udsmykning. 
Ogsaa skal det nævnes, at vi gennem de malede Klædebon læ rer 
de skiftende ~'loder at kende gennem Tiderne. 

Endelig siger det sig selY, at vi gennem Kalkmalerierne faa1· 
et direkte Indblik i ~Iicldelalderen s Ylalerlnmst. Vi kan fØlge den 
i alle den s L'dviklingsfaser, lige fra den romanske Periodes for
nem me - noget stive - men pompØse og storladne Figurkom
positione r , omgive t af it la grecque Baancl eller stiliserede og 
lwnstfa' rdig indflettede Akantusblade og Palmetmønstre, over i 
Tidlig- og Højgotikkens mere frigjorte og livfulde Stil, hvor Fi
gurerne, omgiYet af en brusende Ornamentik, er m ere bevægelige 

1 ) Yore æ ldste Kalkm aleri er , J ellingemaleri ern e, antages at være fra 
ca . 1100. J et Haa ndskrift fra Biskop Arnolds Tid (1088- 1124) be
mærkes, a t ::viale ricrn e i Hoskilde· Kloster fo rnyed es. Det er d a ikke 
ud elukket, at d h ar haft endnu ældre Kal km ::. leri er end dem i J el
linge. 

At de r fremsti ll eeles Kalkm aleri er senere end 1!i00, er en kendt 
Sag. Dog drejer det sig i det store og h ele om ret faa og b etydnings
løse Dekorationer, d er ikke kan siges at tæll e med indenfor Begre
bet Kalkmalerikunst. 
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end forhen, ofte indtagende saa sirlige og sYajede Krops-, Arm
og Fingerstillinger, at det maaske kan siges at grænse til char
merende Affekterthecl . 

Udviklingen gaar videre. HØjgotikken afløses af Sengotikken. 
Men her opstaar et Skel med Hensyn til Kalkmalerikunstens 
hidticlige og fremticlige Formaal. Fra at være anclagtsvækkende 
og symboliserende Prydkunst gaar den over til hovedsagelig at 
blive belærende Brugskunst, dog ogsaa med et vist dekorativt 
Formaal. 

1300 Tallets Krige og Ufred med deraf fØlgende Nød og Elen
d ighed bevirkede, at Kunsten herhjemme havde vanskelige Kaar. 
Synelerlig meget bliver der ikke malet i dette Aarhundrede, men 
omkring 1400 tages der paany fat med hektisk Iver, og Maleri
erne skal nu fØrst og fremmest være belærende. Langt Største
delen af de sentmiddelalderlige Kalkmal erier, som findes i vore 
Kirker, er malede for at læ re den, der ikke selv kunde læse, 
Hovedindholdet af den hellige Skrift. - Naar det saalcdes bli,·er 
til en Regel, at Kirkerne for a t haYe deres Cdstyr komplet i Yiclest 
muligt Omfang skulde forsynes med billedlige Fremstillinger, 
siger det sig selv, at det i Kmft af de mange Kirker, Landet 
ejede, maatte blive vanskeligt for ikke at sige umuligt at skaffe 
det forn Ødne Antal Malere med virkelig kunstn eri sk Uddannelse. 

Fra tidligere at være udfØrt af veluddannede og ofte kunst
nerisk begawcle OrdcnsbrØdre, bliwr Udsmykningen af Kir
kerne for en meget væsentlig Del lagt i Hænderne pa:t Lægman
elen - Malerhaandværkeren - iblandt hvilke der ganske vist 
findes adskillige, som formaa~· at præstere det udm ærkede, men 
endnu flere, hvis kunstneri ske Y delser kun lige formaar at dække 
d e nØdtØrftigste kunstneriske Krav. 

I stigende Grad vineler Helgenmaleriet Indpas, ug gammel
og nytestamentlige Billeder myldrer frem i Hvælvinger og paa 
Vægge. Maleren henter sine Forbilleder fra ,.Bibli a pauperum".2 ) 

"Speculum humanae salvationis" eller "A rs moriendi". Maleri
erne bliver i Udtryk mere og mere realistiske, maner ikke blot 

2 ) Biblia pauperum: de fattiges Bibel, er Benævnelsen paa en Række 
i det 14. og 15. Aar·hundrede meget udbredte Træsnils-Væ rker, de1· 
senere samledes i de med bevægelige Typer trykte Bøger, af hvilke 
B. p . var en af de først e. B. p. anvendtes meget af Prædikemunkene 
- Franciskanere, Karteusere o. a . i deres Taler til Folket, og disse 
har givet Bogen NaYn . 

Det er en Række Fremstillinger af Gl. og Nytestamentlige Ho
vedbegivenheder sammenstillet med et n yt i Midten og et gl. paa 
hver Side som Forbillede til del nye og det hele giYende en Frem-
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til Andagt og Gudsfrygt, men fortæller alminclcligYi s i et af Gru 
præget Billedsprog om de forfærdelige StratTcclommc, der Yenter 
Syndere. 

Efter at den katholske L"ere er uddrent af Landet og Refor
mationen er indfØrt ( 1536), træder Kalkmalerikunsten ind i sin 
sidste Fase. Vel hænder det, at man af og til frem stiller bibelske 
Emner, som udmærket kunde tolereres af den protestantiske 
Kirke, men det sker ogsaa, at man hist og her -- paa Troels af 
Reformationen - i det stille dyrker lidt Helgenmaleri, men ho
vedsagelig er det i Renæssancens Tidsalder, som Yi nu er inde i, 
Hankeornamentikken med den romanske H.enæssances Akantus
blad som Mønster, der griber om sig og nu bruges som Frise
maleri eller som udfyldende Ornamentik omkring Evangelist
symboler eller - hvad der er almindeligst - som Led i en 
heraldisk Udsmykning af Kirkerummet. Heraldikken spillede en 
stor Rolle i H.enæssancens l<irkelige Dekorationskunst. Adels
manden yndede meget at se sit eget og sine Ahners Vaaben
skjolde pryde HYælving og Væg saavel i Kor som i Skib, men 
selv om denne Form for Prydkunst ikke sjældent er udfØrt med 
Smag og Dygtighed fra Kunstnerens Side, og for Historieforsk
ningen kan være af overmaade stor Interesse, kan man næppe 
komme bort fra, at det falder vanskeligt at se dens Berettigelse 
som Kirkekunst. Det er Verdslighedcn, der holeler sit Indtog i 
Kirken. 

Det er •ikke ~-leningen her - hYor fristende det end kunde 
Yære - at give en udtØmmende Beskrivelse af Kalkmaleriernes 
Historie, deres Emneindhold, Farvevalg eller tekniske Behand
ling gennem Tiderne. Sligt vilde fØre for vidt. Men forinden vi 
gaar over til den egentlige OpgaYe, at omtale Kalkmalerierne i 
SØndersø Kirke, har jeg ment det rigtigst, omend i meget store 
Træk, at orientere Læseren om Udviklingen indenfor Middel
alderens kirkelige Malerkunst. I billedlig, Forstand har vi fattet 
om det Led, der i den omtalte Kæde af historiske Minelesmærker 
specielt bestaar af Kalkmalerier. Det straaler formedelst Bille-

stilling af den kristelige Forløsningslære. Korte Forklaringer og 
Bibelsprog, ofte anbragt paa Skriftbaand, ledsager Billederne. B. p. 
udkom i mangfoldige Udgaver i Frankrig, Tyskland og Nederlan
dene. 

"Biblia pauperum ", "Ars moriendi " og "Speculum humanæ ::;al
vationis" samledes ogsaa i Middelalderen i de saakaldte Blokbøger. 
der skriver sig fra Tiden fØr Bogtrykkerkunstens Opfindelse. Bille
derne og Bogstaverne blev skaaret i Træklodser, sY ærtet og aftrykt 
paa Blade, som sammenklæbedes. 

-----------------~ 
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Fig. l. B efmdel sen . 

dernes FarYerigdom, thi :\Iiddelal de ren elskede stæ rke F an .-er. 
Over11adisk h a r Yi betragtet det, drejet og Yendt det, og nu fæst
ner Yi Yor Opmærksomhed paa el ganske bestemt Sted i Leddet 
- nemlig der, hvor vi finder søndersømalerierne. 

Di sse :\I a lerier, der pryder Hvælvingen samt Norelvæggen og 
den nordre Ha lniel af Østvæggen i Kirkens nordre Korsarms
kapel, dann er en Type for sig og er et meget værelifuldt Bidrag 
paa Ikonografiens Omraade. Hertil kommer, at vi staar over for· 
et af de fo rh oldsYis faa Tilfælde, hYo r der i Senmiddelalderen 
er præste ret et Stykke frem ragende Kunst. - SØndersømaleren 
har væ ret en overordentlig dygtig Kunstner. Dreven er han baade 
som Figur- og Landskabsmaler. Figurernes Placering, Udnyttel
sen af Fladerne, Kjortlernes smuld draperede Foldekast og de 
smagfu lde Fan-esammensætninger afgiYer en delikat og elegant 
Helhedsvirkning. Her er ikke T a le om belæ rende Brugskunst, 
utvivlsomt har det været Stifterens Ønske a t faa fremstillet en 
Serie andagtsvækkende Prydkunst, og VelfØrelsen er da over
draget en ~land, om hvem det maa indrØmmes, at han har for
siaaet sit Kunsthaandværk. 

Hvælvingsmalerierne er placeret i kron ol ogisk RækkefØlge og 
begynder m ed den i Nordkappen malede Scene af : .. Maria Bebu
delse " (Fig. l ). 
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,.!\len i densjette Maaned blev Engelen Gabriel sendt fra Gud 
til en By i Galilæa, som hedder Nazareth, til en Jomfru, som var 
trolovet med en Mand ved Navn Josef, af Davids Hus; og Jom
fruens Navn var Maria." (Lucas l. Kap. V. 26- 27.) 

Med korsmærket P an de og Horn for Munden ses til venstre 
Ærkeenglen Gabriel fØrende tre slanke Hunde (Mynder), som 
i Spring sætter frem mod den til hØjre i Billedet knælende Maria. 
Meget ofte er Bebudelsen malet i vore Kirker, men uden den 

.symbolske Tilsætning af Hundene, der her bærer hver sit Navn 
skrevet paa et Skriftbaand: ,.Fides" (Tro) , "Spes" (Haab) og 
"Caritas " (Kærlighed). Til denne J agtseene, som kendes fra 
flere udenlandske Kirker - og desuden fra Gisl ev Kirke paa 
Fyn - hØrer opr. en EnhjØrning. Dette Fabeldyr symboliserer 
Kyskheden, den ubesmittede Renhed.3 ) In gen Jæger, end aldrig 
saa dygtig, formaaede iflg. Folketroen at fange den sky EnhjØr-
.ning: 

,.Det Vildt, som ingen Jæger kunde faa, 
hverken med Kunst eller Li ste naa, 
al Verden kunde ikke betvinge: 
det haver den Jomfru foruden al F are 
gjort fuld spag med sine Snare, 
som vi i Skriften find e. 

Den vilden Enhjørning haver du gjort tam , 
haade lydig og taalig som et Lam, 
J om fru foruden al Møde : 
af J øder lod han sig pine saar e, 
det er vordet aabenbare, 
og alt for Menniskens Brøde." 4 ) 

~l e d Hundene in mente Yilde det være korrekt, om ogsaa En
hjØrningen fandtes i Søndcrsømaleriet. Jaget af Hundene skulde 
den søge Ly hos Jomfruen. Det er da heller ikke udelukket, at 
den har været der, men i Tidens LØb er gaaet tabt og ikke har 
Ya~ret at finde , da Kalkmalerierne afdækkedes og restaureredes 
i 1899. Et andet Kyskhedssymbol findes i samme Maleri, nemlig 
Liljerne, saa udelukket er det maaske ikke, at Maleren med 

3 ) Mystikeren Heinrich Suso siger om EnhjØrningen: .,Den lader sig 
ald rig hilde i Elskovs Snare; kun for den rene Jornfru bøjer den 
sig. Hun har søgt Hvile, hvor det stolte Dyr finde1· sin F øde, og saa 
snart det faar Øje paa hende, skrider det hen imod hende, lægger 
sit Hoved i hendes Skød og falder i dyb Slummer. Jomfruen giver 
et afværgende Tegn ti l de skjulte Jægere, der iler videre uden at 
ovenumple d et væ rgeløse Dyr. (Steidl. Vor Frues Billedbog.) 

4 ) Af Pede1· Ræff Litles Mariasange. (lllustreret dansk Literaturhisto
rie 1- 109. ) 

... 
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Overi<"Cg har nøjedes med dette ene Symbol, der er det mest be
nyttede.") Men det maa indrømmes, at denne LØsning er usikker 
qg maaske kan lyde noget søgt. Ogsaa Korset i Gabriels Panele 
har sindbilledlig Betydning, idet det betegner Menneskets For
lyisning yecJ Freiseren. 

I sin hØjre Haancl holder Gabriel et stærkt knækket Skrift
baand, hvis Indskrift gengiwr Englens Hilsen til ~Iaria - jvf. 
Lucas l. Kap. V. 28: An gracia plena elms (dorninus) tecu 
(lecum). "Benedicta tu", som mangler her i Indskriften, hØrer 
op r. med til Hil senens fulde Ordlyd, der oversat til Dansk lyder: 
Hil Yære dig, du bcnaadede: Herren er med dig, du Yclsignede 
iblandt Kvinder. 

Og ~Iaria SYarer Englen med et: eece ancilla dm (domini). 
~Iere har i\laleren ikke fundet det fornØdent at tage med af SYa
ret. Normalt lyder dette ellers saalcdes: eccc ancilla domini flat 
mihi sccunclum yerbum tuum = se, jeg er Herrens Tjenerinde, 
mig ske efter dit Ord. Jyf. Lucas l . Kap. V. 38. 

Betaget lØfter :\Iaria Hænderne frem for sig, og Cnclfangel
scn sker! 

Hvorelan denne foregaar, viser l\Ialeren øverst i Billedet, hvor 
han i Brystformat gengiYe r den kronede Gud Fader med Jord
globen mellem sine Hænder og omgivet af en cirkulær Indram
ning, hvorfra der udga ar Flammetunger. Fra ~Ieclaillonen ucl
gaa r endvidere lette Skystriber, i hvilke man ser Kristus bæ
rende paa sit Kors og sammen med Helligaandens Due sYæYencle 
tage Retning mod ~Iaria . 

Der er en egen Virkning af Elegance over dette ~laleri, ikke 
alene gælder det Tegnin gen, men ogsaa den harmoniske Fan·e
sammensætning. De grØnne, rØdbrune og lwicle Kjortelfarver, 
skygget med sort Skravering, og det tofarvede Flisegulv Yirl<er 
godt for Øjet. Baggrunden udfyldes af en stiliseret Slagbænk 
med et okkerfarvet Panel som Rygstød . Sædet er betrukket med 
et hvidt Klæde, hvorpaa e r anbragt flerfarvede Puder samt en 
Krukke med Liljer, og et rØdbrunt Tæppe med gule Bræ m m er 
(Okker) dækker Bænkens Forstykke. Hundenes noget natur
s tridige Placering skyldes dels, at l\ialeren har ønsket at faa 
disse saa betydningsfulde Væsener fri af hinanden og derm ed 
fuldt synlige, og dels, at den perspektiviske Opgave har Yæret 
et saa vanskeligt Problem, at han, sin Dygtighed tiltrods, ikke 
har formaaet at løse Opgaven helt tilfredsstillende. 

5 ) I Gudme, Elmelunde, Tingsted og Fanefjord Kirke findes dog kun 
EnhjØrningen - uden Jagthunde og uden Liljer. 

il l 
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Som Følge af Brøstfældighed er Østkappens ;vraleri gaaet tabt, 
men det kan betragtes som ganske givet, at vi her har haft 
"l\Iarias BesØg hos Elisabeth", et Emne, der danner et velkendt 
og naturligt Led mellem Bebudelsen og de ØYrige i Hvælvingen 
forekommende Billeder af Juleevangeliet. 

Sydkappen indeholder ,.Jesu FØdsel" (Fig. 2). 
) \1Jen det skete, medens de vare der (i Bethlehem), blev Tiden 

fuldkommet til, at hun skulde fØde. Og hun fØdte sin Søn, den 
fØrstefØdte, og svøbte ham og lagde han i en Krybbe; thi der var 
ikke Hum for dem i Herberget." (Lucas 2. Kp. V. 6- 7.) 

Den herhjemme hyppigst benyttede Fremstilling af Jesu Fød
sel er den, der fØlger Bibelens Ordlyd - med det nyfØdte Barn 
liggende i Staldens Krybbe. I SØndersømaleriet foregaar FØdslen 
uden for Stalden. Omgivet i sin fulde Størrelse af en oval, lysende 
Glorie og med et rødt og gulternet Tæppe som Underlag ligger 
det nøgne Kristusbarn mellem Maria og Josef ræ kkende Hæn
derne op mod sin :Moder. Forbilledet for denne Gengivelse er 
den h ell ige Birgittas Legende, som fortæller, at ~Iaria havde 
aabenbaret sig for Birgitta 6 ) under et Besøg, denne fromme 
K vinde aflagde i H om i A a ret 1355. l\Iaria havde da sagt: ,. Du 
skal komme til den hellige Stad, naar det vil behage min Søn . 
Derfra skal du komme til Bethlehem, hvor jeg vil vise dig i alle 
Enkeltheder, hvorledes det hændte, da jeg fØdte min SØn paa 
dette Sted. " 

Og hvorledes Birgitta saa' FØdslen foregaa, fortælles i Le
genden saaledes : "Maria og J osef kommer med Oksen og Æselet, 
som han binder til Krybben . Han tænder en Kærte og gaar der
efter uden for for ikke at væ re Vidne til FØdslen. Maria tager 
nu sine Sko af og lægger sin Kappe og sit Hovedlin fra sig, saa 
hun kun staar i sin tynde Kjortel med det gyldne Haar faldend e 
løst n ed oyer hendes Skuldre . Hun tager Klude frem til at svøbe 
Barnet i, og da alt er beredt, knæler hun ned med Hyggen til 
Krybben. Ansigtet er lØftet mod Himlen og Hænderne strakt 
frem til Bøn. I denne Stilling fØdte hun. Birgitta saa', hvorledes 
B;n·net beYægecle sig i Marias Underliv, og pludselig kom det til 
Verden, uden at det va r muligt at fØlge hvorledes. Et saa uudsige
ligt Lys udstraal ede fra den nyfØdte, at Solen ikke var at ligne 
dermed - saa stærkt, at Josefs Kærte ikke gav Skin fra sig mere. 

fl) Birgitta, den hellige (ea. 1303- 73) bl ev født paa Finstad i l.;pland 
af adeli g Slægt. 1316 blev hun gift med Ulf Gudmarssoi1, Lagrnand 
i . ·er ik e. B. opdrog den danske Dronnin g ])llargrethe, Valdernar 
.-\tt erc!ag-s Datter. 
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Fi g . 2 . .les // F Ødsel. 

~led foldede Hænder bØjed e :\Iaria sig ned o\'Cr Barnet og 
sagde: .. Vær velkommen min Gud , min Herre og min S(,)nl" i\len 
Barnet gaY sig til at græde, det rystede af Kulde, som det laa paa 
det bare Gulv, og rakte Hænderne op mod sin l\Ioder." , 

:\lidclclalderens Litteratur behandlede ofte FØdselsemnet: til 
Eks . skal her citeres nogle Udd rag at' Jærtegnspostillen , hvori Op
fattelsen kommer Birgittalegenelen meget na~r: "Men Yecl Midnats
tide fornam Jomfru Maria ved den Helligaands sæ rlige Naacle, 
at hun da skulde fØde Jesus, Verdens Frelser. Da strømmede 
h endes Hjerte over af Gl æde og Fryd, mere end hun nogensinde 
havde fØlt i sit Liv, og hendes Ansigt straalccle som en gylden 
Sol. Og J ose f udbrØd: "Eja, velsignede J om fru , lwacl betyder 
dette?" Og hun svarede med Fryd: " Ret nu skal jeg fØde Guds 
Søn til Verden." Og da han derpaa hastelig vilde ile bort efter 
Kvinder, der kunde staa hende bi, da forb Ød hun det, thi ikke 
trængte hun til nogen Kvineles Hjælp 7

) -- - . Og hun log ham 
straks i sine signede Hænder og, tilbad paa sine Knæ ham . der \'ar 

') Den hl. Hieronymus siger: ., In gen Kvind e var til Stede den Stund: 
thi ligesom Sol ens gyldne Skin kan træn ge gennem et Glas af d et 
klareste Vand uden at skad e det, saaledes fremg ik Guds Søn af 
.J omfruens allen·eneste Skød uden al Men for hend e. (.Jæ rtegns
postillen .) 

il l ' 
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Gud og dog hendes SØn og Skaber, og saaledes bad hun til ham: 
"Ak, skØnne, stærke Herre, v<cer Yelkommen til Jorden fo r at 
tage os :.Iennesker til Naade; eja, elskede Herre, som de hellige 
Patriarker og Profeter saa ind-eriigen begærede at skue, jeg faY
ner dig af mit ganske Hjerte og tilbeder dig, der som Gud er min 
Skaber, og som Menneske min SØn 1" 

Og saa kyssede hun hans FØdeler som Tegn paa, at han Yar 
hendes Gud; og hun kyssede hans H;cncler, fordi han Yar hendes 
Skaber, og derpaa hans l\Iuncl, fordi han var hendes Søn - - . 
Og da begyndte Vor Herre at græde saa ynkeligt, thi det Yar bit
terlig -koldt, og Josef Yarmecle de fattige Klude, som ;\ [aria havde 
lagt Barnet i, og siden svøbte hun det deri - -- - . 

Den Kat, Vor Herre blev fØdt, var saa klar som Dagen ved 
~Iiddagsticle: og Herrens Ansigt straalecle som den milde Sol, 
naar den oprinder i Øst, og mange lØb hid fra Staden for at se, 
hYorfra det Iysenele Sl·ær kom. ~len da i\Iaria fornam den Stim
mel, der nærmede sig, lagde hun Barnet i Krybben." 

IfØrt grøn Unelerkjortel og en hvid 0Yerkjortel, hYis brusende 
Foldekast omgiver Figurens nederste Parti, knæler Maria til Yen
stre for det nøgne Kristusbarn . Hendes Hoved er let foroverbøjet; 
Ansigtets Udtryk og Hænderne, som holdes i Andagtsstilling for 
Brystet, Yidner om Tilbedelse og Betagelse. Til hØjre knæler Jo
sef, en aldrende ~land med et klogt og sineligt Udtryk. Hans graa
brune Kjortel mineler om en Munkekutte . I hØjre Haand holeler 
han en Vokskærte, og med venstre Haand fatte r han om sin 
Vandrestav, der mineler om den lange Rejse, han nys har lilbage
lagt til Fods - fra Nazareth til Bethlehem. 

Den himmelske Hærskares Mangfoldighed, som iflg. Lucas
evangeliet lovede Gud, er vist ved de to over Kristusbarnet sYæ
vencle Engle, lwis Hyldest med nogen Vanskelighed kan læses 
paa Skriftbaanclet: gloria in exe l sis cleo =-= Ære Yære Gud i deL 
hØjeste. 

I Baggrunden af Maleriet ser vi Hyrderne paa Marken vog
tende deres Faar. 0Yer dem sYæYer en Engel bærende et Skrift
baancl, hn>rpaa staar skrevet: ecce enim evangelizo Yobis gau
dium magnum = se jeg forkynder eder en stor Glæde. Hyrelen 
til venstre støtter sig til en KØlle, stræl<ker den ene Haand lige
som afværgende i Vejret og bØjer sig forfærdet bagover (og de 
frygtede saare), medens Hyrelen til hØjre viser sin Glæde over 
J ulebuclskabet ved at gribe sin Sækkepibe og spille paa den . 

Frit opfattet viser Maleren os et Afsnit af Staden Bethlehem 
gengivet som et typisk Stykke miclclelalderlig Arkitektur. Bor-
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gerhuse med k am tukkeclc GaYle, Ki rket aa rne med slanke Spir 
og sYærc• Fæstningsiaarne omgiYes af' Bymuren, i lwilkcn mai1 
ser den indbygged e Byport forsynet med et Faldgitter, som kan 
slans ned og spærre Adgangen fo r mulig indtncngcnde Fj ender. 

Yestkappen "De hellige tre Konge r" (Fig. 3) . 
Efter al Herodes hemmeligt hanle raadspurgt sig med de Yis e 

. .la•nd om den Jødernes Kon ge, der skulde Yære fØd l, sendie han 
dem til Bethlehem, - .,Og se, Stjernen, som de hanlc set i Østen, 
gik foran dem, indlii den kom og stod O\'en over, h\'o r Barnet 
Yar. :\Ien da de saa' Stjernen, bleYe de saare meget glade . Og de 
gik ind i Huset og saa' Barnel med dets :\loder :\Iaria og faldt ned 
og tilbad e det og oplod deres Gemmer og ofrede del GaYer, Guld 
og RØgelse og :\lyn·a." (:\Iatth . 2. Kap . Y. 9- 11 .) 

') Bcnæn1elsen ,.Hellige tre Konger" har \'und ct Ha~nl i Folkemunde. 
Egentlig \' a r lle ikke Kon ge r, men - som Bibelen ogsaa siger -
\ [agere, vise ;\læ nd , der ga \' sig af med Stj emetydn in g. Der es Her
komst og Hjemsted er ubekendt, omend Traditionen h enfør er dem 
til Sabæerlandet. I et Haandskrif t fr a det 8. Aarhundrecle kaldes de 
Y ed J\"avnene : Bithisarea , \Ielchio r og Gathaspa. Pa a Hebraisk kal
des de Appelejus, Ame rius og Damascus, lw ilk et paa Græsk er: 
Gaiga t, :\Iagalat og Saricin og paa Latin : J asp ar (Caspar), :\lelchior 
og Baltasar. 
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Fig. 4. 
D elajl af Maria m ed Barn el i H elligtre/; on[JCrnwleriel. 

Lerlet af Stjernen 
er de vise Mænd 
ankomne til Bethle
h em, h Y o r de finder 
~1aria med Rarnel 
siddende url en for 
Herberget og Josef 
kn ælende hos dem. 
Den forreste a fKon
gerne kn æler for
an Krislusbarnet og 
o\'errækkcr rl e l s in 
Ollergaye et 
Skrin af purt Guld. 
Her, som i alle an 
dre Fremstillinger 
af det samme MotiY, 
h a r den knælende 
Konge som et syn
ligt Tegn paa sin 
Ærbødighed blotte t 
sit HoYed. Den mid
terste af Kongerne, 
en ærYærdig Gubbe 
med el saare mildt 
og klogt Aasyn , 
bærer saavel Tur-

ban som Krone paa Hovedet. Hans Gave vidner om megen Op
findsomhed fra Malerens Side. Den bestaar af et pragtfuldt, spir
prydet Guldtaarn fæstnet paa en Fod, hvorigennem er stukket 
et med BØjler fastspændt SØlvhorn. 

Den sidste og yngste af Kongerne er klædt efter sidste Mode. 
Stramtsiddende Kofte og Broge, Bælte om Livet, over Skuldrene 
et kort Slag og paa Benene Snabelsko med Kraveskafter. 

Kunstnerens Trang til landskabelig Staffage gaar igen i dette 
Billede i næsten overdaadig Grad. Som Baggrund for Josef og 
Maria ses Herberget med en stor, rundbuet Dør og med Vinduer, 
hvori er anbragt grønne Planter. Bag Kongerne ser vi Staden 
Bethlehem med dens fortifikatoriske Udenværker - en Række 
Skansekurve, hvorfra den fØrste Modstand kan ydes mod fjendt
lig Indtrængen. Foran Udenværkerne, som adskilles fra For
grunden ved en Vandgrav, lØber en Vej svingende ind under en 
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tømret Port og ta
gende Retning mod 
Staden, som ogsaa 
her er mngh'e t af en 
Bymur med Skyde
skaar og Byporten 
med Faldlem. 

Landska bet er 
megel kuperet 
navnlig længst bag
ude, h yor Byens Hct
ters ted med Gal ge og 
Røddelhus? skim
les mellem de l::e t
heYoksed~ Høje. Et 
lille Indblik i det 
daglige Li\' har :\1a
leren gi Yet os ved a l 
ladeVejen Ya~re tra
fikere t. I diminutivt 
Format har han ma
let en Kone bærende 
Lo Spa nd e i et Aag, 
nys er hun passeret 
af en Hytter, der sæt
ter Kurs mod Byen, 
hYor sikkert ogsaa 

473 

Fig. 5, 
n etaj l af midtcr sle Konge i H elliffll'ekony er m al erieL 

den gamle KYinde skal hen, som cl Stykke hengere fremme ses 
traYende af Sted og støttende sig til si n Stok. 

Hvad Maleren formaar a t præstere som Portrætkunstner, faar 
man et godt Indtryk af ved a t betragte de to Detai lbill eder af 
Maria (Fig. 4) og den midterste af Kongerne (Fig. 5 ) . 

Fra Hvælvingen med dens Juleevangelium gaa r vi til Væg
gen e, hvor der af en sikkert opr. righoldigere Billedsamling nu 
kun findes tre Malerier bevarede - alle indeholdende Emner af 
hØjkatolsk Art. Et indenfor vor hjemlige Samling af Kalkm alerier 
sjældent forekomm ende Emn e findes i den paa Nordvæggen 
placerede Gengivelse af "Gregoriusmessen" ( Transsubstan tia
tionen) (Fig. 6 ). 

Transsubstantiationen skal forstaas som den Metamorfose, 
der sker ved, at Nadverelementerne (Vinen og BrØdet) efter Ind
vielsen "i Kraft af et guddommeligt Almagtsunder er Kristi Le-
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gem e og Blod". -- PaYe Gregor d . l. ( 5-±0- 60-± ) hævdede og 
fæstnede La.'ren om Nadveren som en yirkelig Gentagelse af 
Kri sti OfferdØd "til Sone for vore Synde r - endog til dem i 
Ska'rsilclen". 

Det fortælles, at PaYe Gregor uneler en ~Iesse yed Jerusa
lem salte ret i Rom i en Vision saa den fra Ko rset n edstegne Kri
stus staaendc paa Alteret og uclgyclencle sit Blod, som fra hans 
Vunder slrØmmcclc ned i Kalken. Det er den ne Tildragelse, ~laic
riet gengin~r. . J an ser den torn c kroneeJe Kristus siaaende paa 
Alteret og mecl Blodet strømmende fra sine Vunder ned i den 
gyldne KallL Foran Alteret knæler den bedende Paye omgint af 
f!cjstlige Tjenere - Kardinaler (med llnclpullcde Hatte og røde 
Kapper) og Bisper i Baggrunden og foran to kna~Iende Diakoner 
bærende Yoxk<c'rter og ringende med en :\Iesseklol·ke. For al til
kendegin', at Pann senere er ophØjet til Helgen, har :\I<tleren 
omgiwt hans Hcn·ed med en Glorie. 

Pan samme Væg, men til hØjre for Vinduet, se r Yi "Him mel
kroningen" (Fig. l). 

Siddende paa en BR•nk kroner Gud Herren og Krislus den 
foran dem lm;clenclc Guds Moder. Gud Herren sidder til ,·ensirc 
(heraldisk) paa Ba·nken . Han brerer Kejserkrone og Gloric og 
støtter sin YCn strc Haand paa den i hans SkØd hYilende .Jord-

Fig. G. ( ; r erJor il.lS111essen (Transuhstantiationen) . 
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F ig. 7 . . U art as lli m wellu Oll i ii !J. 

kugle . Over clcn hvide Overl<.io rtel b<L' rt'S en ~: rØn Kappe forsynet 
med gule Brc-emme r. Ansigtstra•kkene er tabt ; kun skimtes sYagt 
et Øje, men Omridsene af det !wide Haur og et siori, ærYærdigt 
Skæg er bevarede. 

Paa modsatte Side sidder den tornekron ede Kristus bærende 
L' ll brunlig Kjortel, som er kastet til Side for at synliggØre Ow·r
kroppen merl det gabende Spyclsaar. Ansigtet , der indrammes af 
et dodenkopfa n ·el Haa r , viser os nogle kraftfulde, realistiske 
Træk, en portnetlig Opfatleise af ganske særegen Art bland t 
vo re øuige Kristusgengivelser. 

Ædle og beaandede T ræk præger .\ [arias Aasyn. Be tage t og 
an dag tsfuld knæler hun modt agende den h imm el sk e Kro ne so m 
T egn paa hendes Oph Øjelse t i l Himm el cl ron ning. Det gyldne Haa r 
bØlger sig ned over h endes Skul d re dann en de en fin og let F a rve
kontrast til den hvide Overk jorteL Un elerkj ortelens bru ne Fa rve 
er decomponer et l\I Ønj e, hvad der forøvri g t ogsaa gælde r Kristi 
Kjortel. I f risk T il st and h a r denne Farve skullet illudere som 
Purpur. 
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On·r Kristus og Maria slynger sig et Skriftbaand, hvis Ind
skrift: salomonis regis prudentissimi mr. (mater) coronata -
sigter til det gammeltestamentlige Forbillede for Rimmenkro
n ingen - Salomon, som ophØjer s in Moder . Endvidere ses et 
Skriftbaand til, nemlig over den i Billedets øverste hØjre Hjørne 
syngende og spillende Engel, m en desvæ rre har en Tydning af 
Ordlyden ikke Yæret mulig som FØlge af Indskriftens totale Øde
læggelse . 

Som det sidste af Samlingen skal omtales det paa nordre 
Hainlel af Østneggen placerede :\Ia le ri forestillende .,Maria i 
Solgis el" (Fig . 8). 

I Hva:;lYingsmalerierne har vi set Maria fremstillet som l\Io
de rcn, der under det jordiske H\·erdags livs Kaar tilbedende ofrer 
al sin Kæ rlighed og Omhu for sin nyfØdte Søn. Her staar hun 
paa :\laaneseglet som den kronede Himmeldronning, som Helge
nen oYer alle Helgener, bærende sit Barn og omgivet af Himlens 
Stjerner og Solens flammende Straaler - ifØrt et smukt draperet 
og fan·eprægtigt Kl ædebon, Purpurkjortel og grøn Silkekappe. 

Forbilledet for l\Iaria i Solgiselen er hentet fra Johannes ' 
Aabenbaring Kap . 12, V. l, hvor der staar skreYet: .,Og et stort 
T egn bl ev set i Himmelen: en Kvinde iklædt Solen og med Maa
nen under sine FØd der og en Krans af 12 Stjerner paa hendes 
Hoved." 

Talrige e r de middelald erlige Kirker, hvori dette Emne er 
malet,9 ) ligesom ogsaa Yiiddelalderens Digtekunst bringer sin 
Hyldest til l\Iaria paa :\laaneseglet. Til Eks. skriver Peder Ræff 
(Frater Petrus) i en af sine Niariaviser saaledes: 

.,Johannes han saa' en Jomfru saa fin, 
man maatle hende Dronningen kalde, 
hun var klædt i Solsens Skind, 
og Maanen hendes Fodballe. 

Johannes han skriver in Apokalipsi saa' 
af hendes Kaabe og Krone, 
som han in Patmos insula saa' 
i Himmerigs høje Trone. 
Sybilla hun saa det samme Syn , 
hun lod en Kejser skue; 
i Romastad under Himmelsens Skind, 
det haver os Glæde at byde." lO) 

9 ) Dog forekommer Emnet først i Senmiddelalderen. Den ældste her 
hjemme kendte Fremstilling af Maria i Solgisel er fra ca . 1420 og 
findes paa Boeslu ndetavlen . 

1°) Peder Ræff Lille. 3. Mariavise. 
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Mariafiguren er 

omgivet af en oval 
Indramning, der for 
underste Hal v dels 
Vedkommende be
staar af en Hække 
sammenhængende, 
dodenkopfarvede 

Perler - el san
kaldet Paternoster
baand,medens øn'r
steHal v del er formet 
som et Skriftbaand. 
I venstre Side af 
Baandet skimtes en
kelte svage BogstaY
reste r -- dog af en 
saa fragm entarisk 
Beskatl"enhed, al en 
Tydning ikke kan 
gives med Sikker
hed. -Givet er det 
dog, at Baandet 
har indeholdt de 
første Linjer af en 
Antifon (salve Re-
gina = vær hilse! 
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Fig. R. u.lfaria i Solgisel. 

Dronning), og det kan se ud til, at der her m a a nl:'re Tale om 
Antifonen "0 fons hortorum, flos florum - - " . (Breviarium 
Roschildense fol. CCCCXLY ). 

Udenfor Ovalen ses tre Evangelisttegn; øverst til venstre 
Marcus's Løve, nederst til venstre Johannes's Ørn og nederst til 
hØjre Matthæus's Engel, i hvilken Maleren paany giver os et 
Eksempel paa et Stykke sublimt Portrætmaleri . Det fjerde Evan
gelisttegn - Lucas's Okse -- har oprindelig siddet i øverste hØjre 
HjØrne. Anvendelsen af disse Evangelisttegn skal symbolisere, at 
J om fruen sidestilles med Kristus i hans Herlighed. 

Vi kender nu Kunstnerens Værk; havde vi blot ogsaa kendt 
hans Navn, men ingen Malersignatur giver os Oplysning herom, 
og ingen andre Steder efterlader han sig noget Spor i vort Lands 
Malerkunst. Hvorfra han er kommen, og hvorhen han er draget, 
det ved vi ikke. Vi maa nøjes med at konstatere, at Malerierne i 
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dere~ Stil er nordtysk p rægede og derfor mcgcl l<enkelig t udfØrt 
al en nordtysk .\lester. Riceded ragtens Snit og de stærkt slyn
gede Skriftbaancl siger os, at ~Ialerierne maa yære udfØrt om
kring Aaret 1500, og er Stifteren identisk med den datidige Ejer 
af Dallund Slot, maa det yære Hr. Ejler Bryske, der Yiser sig som 
en god Kalholik og en særdeles kunstelskende ~Iane!. Dog maa 
man ikke se bort fra den :Mulighed, at en anclen os ukendt Person 
kan han· bekostet Yapellets Cclsmylming. 

I Aarhundreder har ~Ialerierne siddet gemt uneler HYidle
kalklaget. ~Iuligvis er de faldei som d Offer for Reformationens 
fanatisl\c Billedstormeri, men ogsna kan det U-enkes, at den i 
Hationalismcns Tid saa stc"crl"t benyttede lhidtekost har taget 
LiYct af dem - for en Tid .. laledernes Ska•bnc er at ligne yed 
en farYepra:gtig Billedbog, som af uforstaaendc Shcgtcr er lagt 
paa Hylden, sikkert med et inderligt Haah om, at de for stedse 
maatlc fors ·in le i Glemselens ~IØrkc . 

Lykl·eligYis er dette ikke sket. I Aarel l H~Hl hleY, som det er 
na:>Ynt fornn, samtlige ~Ialerier afda•kkedc uf Konsernttor Eigil 
Hothe, men rigtignok fik kun Hv<elYingsmalericrne og Gregorius
messen Lo\· til at sidde fremme. ,.HimmeJJ·roningen" og Maria 
i Solgisclen maatte -- hYor utroligt det end lyder -, foranleeliget 
af den clayærende Odensehiskops Beh·nkeligheclcr, tildæl<kcs 
paany, thi Emnerne yar for katholske. \Ian mindes salig Biskop 

.r ae oh \I ad sen. 
I H);~3 fremdroges de to famøse Billeeler for anclen Gang og 

gen nemgik en paaJ,n-cYet H.estaurrring og l{onse rYering, ligesom 
H Y cd Yingsm al e ri c r n e rensedes w d samme Lej lighed. Bi lieelbogen 
et· nu atter saa komplet, som den eflcr Forholelene kan bliYe det. 
Tilbage slaar da kun at ønsl·e, at yort og kommende Shegtled 
maa forstaa at Herne om BilleclYærket med Forstaaelsc og Pie
tetsfØlelse og clen·ecl paa bedste ~faadr skØnne paa den Ar Y, der 
er skænket os af Yore Forh{•dre . 

---;/----
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