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Indledning

Allerede under udarbejdelsen af Odense
domkirke - S. Knud, et 1000 sider stort
værk med en detaljeret beskrivelse og registrering af kirkens bygning, inventar og
gravminder, udgivet 1990-96 af Nationalmuseet som en del af bogværket Danmarks
Kirker, drøftede vi i 1995 med forfatterne
muligheden for at lave en bog af samme
lødige kvalitet, men af mindre omfang og
derfor lettere tilgængelig for et større publikum.
Når dette ønske virkeliggøres nu, skyldes
det, at Odense Domkirke, Sct. Knuds Kirke på Sct. Knuds dag, den 10. juli 2001,
fejrer 700-årsdagen for afslutning af biskop
Gisicos andel i fornyelsen af Domkirken
som erstatning for den 200 år ældre
frådstenskatedral. Samtidig markeres afslutningen på 10 måneders istandsættelse af
kirken.
Hovedforfatterne til det store kirkeværk,
redaktørerne Birgitte Bøggild Johannsen og
Hugo Johannsen har skrevet den nye bog.
Det sidste afsnit om musiklivet i Odense
Domkirke er udarbejdet af musikhistorikeren, organist Ole Olesen. Beslutningen om
værkets format, udstyr og disposition er
truffet i et samarbejde mellem Sct. Knuds
Sogns menighedsråd og forfatterne.
Menighedsrådet retter en varm tak til
ingeniør N. M. Knudsens Fond, Møllerens
Fond samt Fehrs Fond for økonomisk
bistand.

Uanset om man er andagtssøgende eller
sognebarn, forbipasserende turist eller måske en videbegærlig studerende, bliver man
aldrig ladt uberørt af et besøg i Odense
Domkirke, Set. Knuds Kirke. "Ren gotik!",
lyder det spontant fra den kyndige, som
træder ind i skibets høje, lyse pillesal. - "En
overmåde herlig altertavle!" eller: "Et mirakel af kunstfærdighed, hvis lige ikke findes
i hele Europa!". Disse lovord kunne Claus
Bergs mageløse, guldstrålende altertavle
allerede fremkalde for 4-500 år siden. Og
endnu i dag kan mange sikkert tilslutte sig
den dom. Kommer man endelig ned i den
halvdunkle krypt, er det som at få et pust
fra den mørke, mystiske middelalder, når
blikket møder Domkirkens ældgamle relikvieskrin med de gulnede helgenknogler og
mørnede stoffer.
Men bag disse oplevelsesglimt findes en
historisk dimension, som den nysgerrige og
interesserede kirkegæst måske kunne få lyst
til at lære nærmere at kende. F.eks. for at få
svar på spørgsmål som: Hvordan så kirkerummet egentlig ud i middelalderen, og
hvad brugte man helgenskrinene til? Hvem
er den Gisico, der nævnes som en hovedperson i forbindelse med kirkens 700-års
jubilæumsfest i sommeren 2001? Og hvem
gemmer sig i grunden bag de mange ansigter og navne, man hilser på under en rundvandring i kirken?
Det er vores håb, at denne bog kan give
svar på noget af alt dette. lotte kapitler tegnes et tværsnit af Domkirkens rige historie
gennem mere end 900 år med hovedvægten
lagt på bygningens skiftende former, rummets brug i tidens løb og på nogle af kir-

Bent Ivan Larsen
formand for menighedsrådet
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kens talrige benyttere. Et særligt afsnit er
viet musiklivet. Til gengæld har vi - af
pladshensyn - undladt at berette nærmere
om Knudskirkens omgivelser og naboer,
herunder om det gamle benediktinerkloster.
Udgangspunktet for bogen er Nationalmuseets bogværk, Danmarks Kirkers 1000
sider lange beskrivelse af kirken, som forfatterne havde fornøjelsen af at udarbejde i årene 1990-96. I den tid var Set. Knuds Kirke
vores daglige arbejdsmark, hvad enten vi i
bogstaveligste forstand ransagede kirken fra
kælder til kvist, jagtede oplysninger om dens
fortid rundt om på biblioteker og arkiver eller
diskuterede problemer med hjælpsomme kolleger, både i Odense og på vores arbejdsplads,
Nationalmuseet. Vi står gerne ved, at vores
fremstilling - sikkert på godt og ondt! - bærer
præg af dette mangeårige samliv med en af
landets mest fascinerende kirker. Men skulle
visse specialudtryk alligevel tynge læsningen
for meget, kan vi henvise interesserede til
fagordbogen i Danmarks Kirkers hjemmeside
(www.danmarkskirker.dk) eller til samme
ordbog i indledningen til Danmarks Kirker.
Odense amt, bd. 1 (1990).
I forbindelse med udarbejdelsen af denne
bog skal rettes en tak både til Set. Knuds
Sogns menighedsråd, der muliggjorde værkets tilblivelse, og til Danmarks Kirker,
Nationalmuseet, fra hvis billedarkiv et stort
antal af bogens illustrationer stammer. Vi er
meget taknemmelige for værdifuld bistand
undervejs, både fra kirkens egne medarbejdere og fra en lang række fagfolk. I særlig
grad skal følgende takkes: Filologen Peter
Zeeberg, der ydede værdifuld hjælp ved
oversættelsen aflatinske citater, arkitekt Ebbe

Lehn Petersen og arkivar Jørgen Thomsen,
som hjalp med at tilvejebringe vigtige illustrationer, redaktionssekretær Annelise Olesen, der samvittighedsfuldt bistod med
korrekturlæsningen, og pens. redaktør Boel
Bøggild-Andersen, som forestod udarbejdelsen af navneregisteret. Endelig vil vi gerne takke OAB -Tryk i Odense for et frugtbart fagligt samarbejde under bogens produktion.

Birgitte Bøggild }ohannsen
& Hugo }ohannsen
Sorgenfri i juni 2001
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Frådstenskatedralen
- Den ældste bispekirke i Odense

"For at ikke kendskabet til begivenhederne ved tidens fremadskriden skal
hylles i tvivlens tåger, plejer man at forevige det skriftligt for herigennem at
yde efterverdenen et tilforladeligt og sikkert vidnesbyrd."

Med denne fanfare af en hensigtserklæring indledes et gavebrev
fra Erik Klipping i 1285. Brevet fortæller med mange detaljer
om, hvordan kongen stadfæstede en ældre gave til gråbrødrene
i Odense på en række grunde og andet gods, og det bliver dermed et af de vigtigste dokumenter i Gråbrødre Klosters tidligste historie.
Det havde været lykkeligt, om tilblivelsen af den ældste
bispe- eller domkirke i Odense kunne beskrives med lige så stor
præcision, trygt forankret i et samtidigt kildemateriale. Men
her må vi en gang for alle melde pas. For at hente viden om den
særlige begivenhed er det nemlig nødvendigt at gå yderligere 2300 år tilbage i tiden, til 900- og 1000-tallet, og på det tidspunkt var en skriftkultur eller en tradition for historieskrivning
knap nok etableret herhjemme. I disse fjerne århundreder findes kun ganske få efterretninger, der som trædesten kan bruges
til at etablere et troværdigt omrids af sagernes rette sammenhæng. Alligevel vil man ofte være tvunget til at bevæge sig ud
på gætteriernes usikre hængedynd. I princippet burde arkæologien her kunne komme os til hjælp, men hvad det angår, er der
stadig et stykke vej, før vi kan danne os et fyldestgørende overblik over kirkebyggeriet i det ældste Odense.
Den tidligste omtale af Odense er fra 988 og findes i et
dokument fra kejser Otto III's administration - otte kaldet
byens 'dåbsattest'. Heri nævnes for første gang fire bispekirker,
'bygget til Guds ære', i Slesvig, Ribe, Århus og Odense. Disse
tidlige missionskirker har sikkert alle været enkle træbygninger,
som man kender det andre steder fra, men ingen af de fire har
kunnet påvises konkret.

Set. Albani Kirke
I Odense kender vi til gengæld en trækirke, hvis sparsomme
rester i begyndelsen af 1980' erne blev udgravet nord for den
nuværende domkirke i det område, hvor den middelalderlige

Kongemordet i Set. Albani Kirke.
Detalje af maleri på sen middelalderlig fløjaltertavle fra Set.
Peders Kirke i Næstved, der hørte
under benediktinerklosteret i
Skovkloster (senere Herlufiholm;
se også s. 13 og 68). Billedet af
drabet på kong Knud er det
eneste kendte fra middelalderen
og viser dramaet i en opdateret
udgave med figurer, våben og
bygningsstaffage, præget af tiden
o. 1500. Rammen om ugerningen, trækirken Set. Albani
Kirke, er således blevet til en
statelig gotisk teglstensbygning
med trekløvervinduer. Siden
1872~i Nationalmuseet.
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Set. Albani Kirke havde ligget. Trækirken, som kun havde efterladt sig spor i form af to væggrøfter og en grube i jorden, beregnet til støbning af en kirkeklokke, kan nok dateres til 1000tallets første halvdel. Tilsyneladende blev denne kirke ombygget eller erstattet af endnu en trækirke, før den hen imod midten af 1100' erne måtte vige for en større kirke, opført af sten.
Det er denne kirke, dvs. den ældste trækirke eller dens afløser,
der i det næste kapitel kommer til at spille en hovedrolle som
ramme om drabet på kong Knud og hans mænd i 1086.
Foreløbig må vi stille spørgsmålet: Er det afløseren for den
ældste bispekirke i Odense, som 988-dokumentet nævner hvis vi da ellers skal tage dets udsagn for pålydende? Det kunne være fristende at svare ja hertil, og det er ikke bare, fordi vi
her står over for den ældst kendte kirkebygning i Odense. To
omstændigheder støtter nemlig formodningen.
For det første nævnes i en beretning om Knud den Helliges
lidelseshistorie fra 1095196 (den såkaldte "Passio"], hvordan
kongen egenhændigt havde skænket denne kirke to vigtige relikvier, hjemført fra England. Det drejede sig dels om Set. Alban
(t senest 305), Englands nationalhelgen, "som var ham kær
frem for alle andre", dels om Set. Oswald, konge af Northumbria, der blev dræbt af hedningerne i 643 og snart efter blev
en meget populær helgen, ikke bare i England, men også i
Irland og på kontinentet. Det var altså yderst fornemme sager,
kong Knud havde skaffet sig. Derfor uderstreger det indirekte
Odensekirkens (den senere Set. Albani Kirkes) særlige status,
når det var denne - vel netop i sin egenskab af byens hovedeller bispekirke - der frem for nogen anden kirke i hele riget
modtog de udvalgte skatte.
Det andet vidnesbyrd om kirken som bispekirke stammer fra
en noget yngre helgenberetning om Set. Knud (den såkaldte
Rekonstruktion af Set. Albani
Kirke. Planen viser med sort
farve stolpehullerne fra en trækirke, der hen imod 11 00 'ernes
midte blev afløst af en stenbygning (tegnet med rød streg).
Måske blev trækirken i virkeligheden rejst efter 1086 på tomten
af en ældre bygning, ligeledes af
træ. Det kunne i givet fald have
været her, kongemordet fandt sted
Tegning af Marianne Nielsen på
grundlag af opmålinger ved Lars
p Pedersen og Eskil Arentoft
med flere (I 981-83).
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"Yngre Passio") fra o. 1200. Heri nævnes det direkte, at Set.
Albani Kirke var bispesæde på drabstidspunktet (1086), en
værdighed, der siden blev overført til den store nye stenkirke.
som skulle opføres syd herfor - den senere Set. Knuds Kirke.
Navne på de bisper, der bestyrede Fyns hovedkirke i den
ældste tid, er det yderst sparsomt med. Adam af Bremen, den
tyske kannik, der o. 1075 beskrev de hamborgske ærkebispers
historie, oplyser os kun om to af disse: Det var den engelske
biskop Reginbert, der sammen med andre kolleger blev indsat
af Knud den Store i nye embeder i Danmark og siden afløstes
af Ei/bert, en tysk munk, som virkede under Sven Estridsens
regeringstid (1047-76) og døde 1072. Eilbert har personligt
oplevet, hvordan kongen i disse år reorganiserede den danske
kirke i ni (senere otte) stifter og støttede flere af disse med gaver.
Denne nyttige kapitaltilførsel, der videreførtes under Sven
Estridsens sønner og arvinger på tronen, Harald Hen (107680) og Knud (senere Knud den Hellige, 1080-86), har samtidig udgjort det økonomiske fundament for en gennemgribende modernisering af kirkebyggeriet, hvor de gamle trækirker

Domkirkeområdet i senmiddelalderen. Oversigtsplan, hvor det
nuværende gadenet er angivet
med rød farve. 1. Set. Albani
Kirke. 2. Set. Knuds Kirke og
Kloster. 3. Badstue/i), 4. Bulhus
fra 1290 'erne. 5. Stenhus fra
1500'erne. 6 Abrinkssikringfra
1456 7 Bispegården. Tegning
ved Marianne Nielsen 1994
(2000) på grundlag af ældre
opmålinger, højdekurvekort og
gadeplaner.
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gradvist afløstes af større og mere solide bygninger af sten.
Det skete tidligst i domkirkebyerne Dalby, Lund, Roskilde og
Århus.
- Men hvordan gik det i Odense?

Kongemordet i Odense
"I år 1086 efter Herrens fødsel døde danskernes berømmelige konge og førstemartyr, Knud, i byen Odense for sin iver for den kristne tro og sine retfærdighedsgerninger, idet han den 10. juli på ugens sjette dag i kirken, viet
martyren Sct. Alban, der kort forinden af ham var overføn fra England til
Danmark, etter at have bekendt sine synder og nydt Herrens legemes sakramente, blev stukket i siden med et spyd, liggende på jorden foran alreret med
armene udbredt ligesom et kors, og således led døden for Kristus og gik til
hvile i Ham."

Sådan lyder - tæt sammentrængt - den allerførste beretning
om den dramatiske begivenhed, som skulle sætte skel i Odenses kirkeliv og samtidig markere den blodige indledning til Sct.
Knuds Kirkes historie.
Beretningen fortæller videre om de 18 mænd - kongens
bror, Benedikt, og 17 navngivne krigere, som sammen med
Knud fandt martyrdøden i Sct. Albani Kirke. Teksten kunne
læses på en nu forsvunden tavle af metal eller pergament, der
var nedlagt i kongens kiste. Formentlig er tavlen allerede blevet
fremstillet i foråret 1095, da den afdødes lig blev gravet op af
jorden og overført til en stenkiste. Kisten blev sat hen i krypten
i en kirke, som var opført fra grunden af "udmærket kvaderstensmur" , men endnu ikke stod fuldført. Dette sidste fortæller en engelsk munk fra Canterbury, Ælnoth, o. 1120 (læs også
s.25).

Mindetavle over Benedikt, Knud
den Helliges bror, der faldt med
ham i kampen i Set. Albani Kirke. Tavlen blev opsat 1900 ved
nedgangen til krypten på initiativ af forfatteren Thor Lange.
På samme sted findes en malet
mindeindskrift for de dræbte
hirdmænd. Tegning af Vilhelm
Petersen. Nationalmuseet.
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Baggrunden for kongernordet, der hverken var det første
eller sidste i Danmarkshistorien, kan der ikke gives en entydig
forklaring på, og flere forhold har sikkert gjort sig gældende.
Oprørerne var landets stormænd, som nok på en række punkter kunne føle sig utilfredse med kongens politik og de byrder,
han pålagde dem, ikke mindst ledingspligten, der tvang dem til
- på kongens bud - at deltage i hans krigstogter med mandskab
og materiel. For kirkens folk var Knud til gengæld en god konge, en gavmild og nidkær vogter af lov og orden til gavn for en
stærk nationalkirke.
Derfor har Odensekirkens gejstlige sikkert været blandt de
første, der greb muligheden for at løfte det skæbnesvangre massedrab ud af et konkret, historisk begivenhedsforløb og ophøje
det til et overjordisk, guddommeligt plan. Kun fa år efter sin

død blev den krigeriske fyrste ophøjet til helgen - han, der
ellers var berømt blandt islandske skjalde for at have besejret
ikke mindre end ti konger på krigstogt i 0sterleden - en værdig efterfølger til bedstefaderen, vikingekongen Knud den
Store!

En helgen bliver til
Den nye helgenstatus blev systematisk opbygget gennem litteraturen. Som en nødvendig forudsætning for etableringen af en
regulær kult måtte der nemlig udarbejdes en beretning om den
gode, fromme og retfærdige konge, hans eksemplariske liv og
død samt sidst, men bestemt ikke mindst, om de mirakler, der
fandt sted ved hans lig og grav.
'Blåstemplingen' som helgen fik kong Knud af paverne
Urban II og Paschalis II, umiddelbart før hans relikvier på kongens bud blev optaget af den fynske biskop Hubald fra stensarkofagen i krypten og lagt i et fornemt skrin på højalteret under
lovsang og jubel blandt de mange tilstedeværende. Det skete
den 19. april, "i det sjette år af den store kong Eriks styre"
(under Erik Ejegods regering 1095-1103), dvs. i året 1100 eller
1101. Denne dag blev siden hen i middelalderen fejret som
Translatio Set. Canuti, dvs. som Knud den Helliges overførselsfest, på samme måde som selve dødsdagen, den 10. juli var en
betydningsfuld festdag. Om skrinet vil der blive fortalt udførligt nedenfor. Her skal først gøres status for den kirkelige og
politiske betydning af kong Knuds helgenkåring.
Med Knud den Hellige fik Danmark sin første kongehelgen.
Det skete på et tidspunkt, da kirken i Vesteuropa allerede kunne opvise flere tilsvarende kongelige martyrer, hvad enten de
som Sct. Knud blev dræbt i krig i en god sags tjeneste eller fik
helgenstatus på grund af deres fromme levned. Navnlig Englands tidlige historie tæller en overvældende mængde af hellige
monarker. Der kan næppe være tvivl om, at Knudskulten i
Odense i høj grad blev inspireret af disse forbilleder. På samme
måde blev dyrkelsen af kongen i de indledende faser netop
etableret af engelske gejstlige - præster, der var knyttet til
Sct. Albani Kirke og måske var kommet til Danmark i forbindelse med tilrettelægningen af kulten for Sct. Alban og den hellige kong Oswald. Siden videreførtes aktiviteterne af det munkesamfund af benediktinere, som Erik Ejegod før sin rejse til
Det Hellige Land lod hidkalde fra det engelske kloster i
Evesham.
Et højst relevant forbillede var også den norske konge, Olav
Haraldssøn, der dræbtes afhedningerne ved Stiklestad den 29.

Knud den Helliges kanonisering
og skrinlæggelse på Domkirkens
højalter. Detalje afsenmiddelalderlig fløjaltertavle .fra Set.
Peders Kirke i Næstved (se også
s. 8 og 68). Billedet hentyder til
to højdepunkter .fra helgenlegenden: kongens kanonisering, der i
1098 forhandledes med pave
Urban II (gengivet tv. med helgenglorie), og skrinlæggeisen i
1100 eller 1101 afhans knogler, der 'hvide som sne og svøbt i
fin silke' blev nedlagt i helgenskrinet. På maleriet spiller paven
og hans kardinaler hovedrollen
omkring det diminutive skrin.
Men ifølge Ælnoths beretning
var det biskop Hubald, der sammen med 'alle Danmarks bisper
og en mængde præster' gennemførte handlingen 'under højtidelig læsning og umådelig glæde~
Nationalmuseet.
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Olav den Helliges skrinlæggeise i
Trondhjem den 3. august 1031.
Detalje af malet alterbordsforside fra en ukendt kirke i Trøndelagen, o. 1300. Kulten af den
norske kongehelgen spillede en
væsentlig rolle for etableringen
af Knud den Helliges dyrkelse.
Den malede alterbordsforside
kom efter Reformationen i 1536
til Danmark, men blev i 1930
tilbagegivet til Domkirken i
Trondhjem af Nationalmuseet.
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juli 1030 og helgenkåredes af den engelske biskop Grimkel i
forbindelse med skrinlæggelsen i Klemenskirken i Trondhjem
(Nidaros), den 3. august 1031. Kongens skrin blev siden prægtigt udstyret af hans søn, Magnus den Gode, men fik først
under Olav Kyrre (1066-93) sin blivende plads i en nyopført
stenkirke, bygget over graven nær ved kongsgården og oprindelig viet Kristus og Treeenigheden. Kirken i Nidaros, der også fik
status af domkirke og snart føjede Sct. Olavs navn til de øvrige,
blev i middelalderen et af de vigtigste valfartsmål i Norden,
langt hyppigere søgt af fromme pilgrimme end feks. Knudskirken i Odense. Om selve Olavskulten er det værd at bemærke, at de ældste håndskrifter med liturgiske tekster til hans særlige gudstjenester netop er engelske. Altså må engelske gejstlige
også i denne forbindelse have spillet en hovedrolle.
I Odense indledtes som nævnt de tidligste aktiviteter
omkring Knud den Hellige i foråret 1095 med ligets optagelse
og begravelse i overværelse af alle bisperne og en forsamlet skare, efter at præsteskabet og folket forinden havde bevist hans
hellighed ved at lade knoglerne underkaste en ildprøve. Blandt
de tilstedeværende nævner Ælnoth, der er vores hovedkilde til
denne begivenhed, ikke med et ord den regerende konge,
Knuds bror, Oluf, med det lidet flatterende tilnavn 'Hunger'
(1086-95). Tværtimod markerede optagelsen ifølge helgenlit-
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teraturen et vendepunkt i Olufs ulykkelige regering, og han
afgik kort efter ved døden, "som var han ikke udvalgt til at skue
Guds stærke undere". Det blev derfor Knuds yngre brødre og
efterfølgere på tronen, Erik Ejegod og Niels (1104-34), der
gennem privilegier, rige godsgaver og andre velgerninger styrkede det nye kirkesamfund, knyttet til Knudskulten. Det var
også dem, der i de følgende årtier drog de politiske konsekvenser heraf.
Den nye kirke, viet til Set. Knud, blev ikke alene gravkirke
for kong Knud, men her kom også en anden af Sven Estridsens
sønner til at hvile, nemlig Knuds yngre bror, Benedikt, der faldt
sammen med ham. Også dennes lig blev efter alt at dømme
overført til et helgenskrin, hvilket var tegn på hans martyrværdighed.
De nærmere omstændigheder omkring Set. Benedikts kanonisering og kult savner vi dog mere præcise oplysninger om.
Alligevel tyder en del på, at kongeslægten netop i de indledende faser særligt ønskede at begunstige Odenseklosteret og det
tilhørende munkesamfund, ikke bare som kultsted for slægtens
første helgen (eller helgener), men også som gravkirke for kongefamilien.
Skæbnen s ugunst ville imidlertid, at både Erik Ejegod og
Niels skulle afgå ved døden og siden hen finde deres grave fjernt
fra Fyn, den førstnævnte på Cypern, undervejs på en pilgrimsrejse, og den sidstnævnte i Slesvig. Men måske kom Niels' søn,
Inge, til at hvile her. Det kan man gætte på, fordi hans far gavmildt skænkede klostreret forskelligt gods - bl.a. en sjettedel af
fiskerettighederne i Lønborg - for sønnens sjælefrelse. 1146
fandt også kong Erik Lam (1137-46) sin grav her, efter at han
muligvis forinden havde ladet sig optage i benediktinerordenen.
Endelig var det en særlig begunstigelse, der gennemførtes
med kongens støtte, at Knudsbrødrene efter alt at dømme
1117 fik status af domkapitel, dvs. at munkene ud over at varetage kulten for den hellige konge og deres øvrige gerninger i
klostersamfundet kom til at fungere som biskoppens nærmeste
rådgivere og medhjælpere i stiftets administration.
Selve klosteret blev samtidig et uddannelses centrum for hele
Fyn. Også retten til at have den første stemme ved valget af
Fyns biskop blev i 1139 overladt til munkene. Hertil kom en
hel vifte af rettigheder, som normalt var forbeholdt sognepræsterne. De fik lov til at foretage begravelser, døbe, prædike, besøge syge og salve disse. Endelig opnåede munkene retten til at
lyse forbrydere i kirkens band (eller løse de uskyldigt dømte fra
den frygtede straf).

Biskop Hubald, en af Odensekirkens forste ledere og tidligere
kannik i Lund. Pennetegning i
Cornelius Hamstart den Yngres
Bispekrønike, påbegyndt i 1573.
Det Kongelige Bibliotek.
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Helgenkongens

Frådsten er en porøs kalkstensaflejring , som forekommer ved
kildevæld og derfor også går under betegnelsen kildekalk. Da de
overfladiske aflejringer' var lette
at bearbejde og transportere, foretrak man ofte denne forekomst
som byggemateriale i vore ældste
stenkirker. Ved arkæologiske undersøgelser omkring Domkirken
fremkommer til stadighed levn
af frådsten fra opførelsen og den
senere nedbrydning af den romanske domkirke. Her ses en bygningssten, fondet på Set. Knuds Plads
1998.

Frådstemkatedralem ydre, setfra
sydvest o. 1200. Tilbygningen ved
søndre sideskib har været af tegl
og således yngre end både kirken
og klosterets østjløj. Tegningen
viser den forsvundne kirkes hoveddisposition. Dekorative detaljer
som søjler ved døre og vinduer
må man tænke sig til. Måske
var murfladerne også inddelt af
flade murbånd ogfriser. Det
ville svare til forholdene i andre
af vore tidligefrådstenskirker,
feks. Sønder Nærå Kirke lige
syd for Odense, som formentlig
har modtaget inspiration fra
Domkirken. Isometrisk rekonstruktion 1:600 ved Mogens Vedsø
1995. Nationalmuseet.
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kirke

Den kvaderstenskirke, til hvis krypt man i 1095 overførte kong
Knuds jordiske rester, lå ifølge Ælnoth syd for Sct. Albani Kirke, hvor kongen og hans mænd var blevet dræbt 1086. Endnu
var den nye stenkirke dog ikke fuldført; men i det mindste må
koret have været funktionsdygtigt, da man i Erik Ejegods sjette regeringsår, dvs. i 1100 eller 110 l overførte den nu helgenkårede konges lig fra stensarkofagen i 'lønkirken' til det kostelige skrin på højalteret. Vi ved ikke, hvornår kirken som helhed
var færdig. Ælnoth fortæller blot, at "kirken nu (o. 1120) står
indviet til hans (Knud den Helliges) navn". Den kan således
have været færdigbygget i løbet af 11 OO-talletsførste fjerdedel
- en imponerede bedrift, ikke mindst sammenlignet med den
nuværende domkirkes opførelsestid.

På sporet af den forsvundne frådstenskatedral
I dag tvivler ingen på, at den nuværende røde teglstenskirke,
hvis lyse, harmoniske indre betager den besøgende ved sine
slanke proportioner, rigt profilerede arkader og hvælvbuer, er
en høj gotisk bygning, delvis rejst af biskop Gisico (1286-1300).
Rester af forgængerens "udmærkede kvadersten", som Ælnoth
fremhævede, må man nøjes med at bese i et lille mørkt rum i
vestenden af kirkens krypt.

\
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En dør i vestvæggen af kirkens
krypt giver adgang til en hvælvet
gravkælder, hvor levn af frådstenskatedralen har været synlige
for den besøgende siden C. G.
Schultz' undersøgelser 1946-47
Den kvadratiskefrådstenspille
i
forgrunden stammer fra det oprindelige kryptrum og stod her
som den vestligste pille i nordrækken. Et sidestykke til den
ældste stenkirkes lave, dunkle
underkirke kan i dag opleves i
den rekonstruerede krypt i Vor
Frue Kirke i Arhus (se s. 24).

Erkendelsen af, at den første stenkirke forlængst var erstattet
af en yngre bygning på samme sted, er imidlertid først gradvis
slået igennem, og det er lærerigt at kaste et blik tilbage på 1800og 1900-tallets stærkt divergerende opfattelser af den middelalderlige domkirkes bygningshistorie. Et sådant tilbageblik fortæller samtidig, hvor relativt ny - og begrænset - vor viden om
den ældste Knudskirke egentlig er.
Endnu blandt 1700' ernes topografer herskede der ingen
tvivl om, at den stående domkirke var identisk med den bygning, Ælnoth omtalte. De æstetiske idealer havde så længe
været præget af den romerske oldtid og de klassiske søjleordner,
at der kun herskede tågede forestillinger om bygningskunstens
udvikling i den såkaldte 'middelalder'. Romantikkens begejstring og interesse for den nationale fortid gjorde imidlertid
med et landets gamle kirkebygninger til et værdigt studieobjekt, hvis særpræg og stilistiske udvikling nu sattes i system og
tilmed blev forbillede for en god del af 1800-tallets historiserende arkitektur.
Den første, der så at sige 'skilte' teglstenskatedralen fra den
af Ælnoth omtalte bygning, var N L. Høyen, som i 1844 slog
fast, at den ældste kirke forlængst var forsvundet. Den stående
bygning kunne af stilistiske og materialetekniske grunde
(teglen) først være påbegyndt efter ødelæggelsen af den gamle
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NL.Høyen
(1798-1870),fotograferet (af Budtz Muller & Co.)
i et afsine sidste leveår. Det Kongelige Bibliotek. - Høyen, der med
rette er blevet kaldt 'dansk kunsthistories foder: undersøgte Domkirken i 1830 og bidrog 1844
til H P. Mummes bog om Set.
Knuds Kirke med en redegørelse
for den gotiske bygnings kronologi og kunstneriske afitamning.
Aret forinden havde arkitekt
Herholdt (se s. 135) bl.a. udført
dette længdesnit, som viser skellene
mellem bygningens tre hoveddele.
Kunstakademiets Bibliotek.
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ved bybranden i 1247. Efterfølgeren var da rejst i de tre synlige
etaper med koret i øst som indledning og de fem vestlige fag,
der udvendig mod nord bar biskop Gisicos navn som afslutning og stilistisk højdepunkt.
Ved tiden for domkirkens restaurering 1868-75 (se nærmere
s. 135) gav Høyens fortolkning imidlertid anledning til en forbitret strid om rækkefølgen mellem de tre hovedafsnit. Anledningen var udgivelsen af den netop afdøde mesters samlede
skrifter, bl.a. artiklen fra 1844. En yngre arkitekt, Ludvig Fenger,
havde skrevet et tillæg, som stillede Høyens alment accepterede
bygningshistorie ganske på hovedet. I stedet for at se 'Gisicobygningen' som kulminationen på en udvikling, hævdede Penger, at dens fem fag tværtimod måtte udgøre starten på ombygningen, ledet af en arkitekt fra Nordtysklands blomstrende
byggepladser. Detaljerne i koret og den to fag lange 'mellembygning' var blot forsimplede gentagelser af'Gisicobygningens'
former, udført på et senere tidspunkt af lokale håndværkere.
Hele byggeprocessen var måske først endeligt afsluttet, da kirken indviedes 1499!
På opfordring af arkitekt] D.Herholdt, som ledede kirkens
igangværende restaurering og i 1843 havde målt den op for
Høyen, gik pastor Jacob Helms, tidens førende kirkearkæolog
og forfatter til den første monografi om Ribe Domkirke
(1870), i brechen for Høyen. Det gjorde tillige lokale kendere
som stifsprovst A. K Damgaard og den lærde biskop C. T Engelstoft (s. 132), hvis Byhistorie fra 1880 (2. udg.) dog nævnte
uenigheden om bygningshistorien.

Fengers synspunkter havde svært ved at finde genklang over
for en så massiv modstand, og bedre blev det ikke, da man i
1886 markerede 800-året for drabet på Knud den Hellige
ved udsendelsen af en monumental publikation om kirkens to
helgenskrin. Forfatteren, Henry Petersen, fra Oldnordisk Museum (det senere Nationalmuseum) var nemlig af den opfattelse, at Knuds og Benedikts skrin, først var overført til
Domkirken efter nedbrydningen af Sct. Albani Kirke i 1541.
Ælnoths stenkirke havde ifølge Petersen slet ikke ligget på den
nuværende domkirkes plads, men måtte i stedet identificeres
med Sct. Albani, der følgelig var opført syd for trækirken som
afløser for denne!
Da Fenger i et foredrag 1896 atter vendte tilbage til striden
om Sct. Knuds alder, stod han imidlertid fast ved sine gamle
synspunkter. Henry Petersens hypotese var helt uantagelig.
Kun hvis der på samme sted som den nuværende domkirke
havde stået en ældre kirke - nemlig Ælnoths - der i tre hovedetaper var veget for den nuværende, kunne man give en logisk
forklaring på dennes byggeforløb. For at illustrere sit synspunkt
lod Fenger sit trykte foredrag ledsage af en tegning, som skulle
vise forholdet mellem den gamle og den nuværende domkirke.
Da rektor Holbeck i 1926 udgaven ny byhistorie som afløser for biskop Engelstofts højt fortjente værk, var beskrivelsen
af de middelalderlige kirker overdraget til Chr. Axel Jensen fra
Nationalmuseet. Han gik helt ind for Fengers synspunkter, og
hvad angår den ældste stenkirke. gjorde han udtrykkeligt
opmærksom på, at den 1874-75 rekonstruerede krypt i sin
vestvæg stadig rummede partier af frådsten eller kildekalk - et
materiale, som kendtes fra vore ældste stenkirker. Kryptens
frådsten, som ved udgravningen 1874 i vestenden havde stået
som firkantede piller måtte være rester af den krypt, hvortil
kong Knuds jordiske levninger var ført 1095.
Spørgsmålet var nu, om der ved arkæologiens hjælp kunne
skabes klarhed over den ældste kirkes størrelse og udformning.
Da man kort efter krigen skulle forny kirkens varmeanlæg, fik
arkitekt C. G. Schultz fra Nationalmuseet til opgave at foretage
en nærmere undersøgelse i kirkens gulve. Udgravningen startede i sensommeren 1946 uden for kirkens korgavl og fortsatte i
krypten samt uden for 'mellembygningens' nordside, vest for
Valkendorfs kapel, hvor Fenger havde formodet tilstedeværelsen
af et tværskib. Året efter sluttede udgravningen i konsistoriet og
kirkens skibe.
Resultaterne var intet mindre end sensationelle. Selvom det
naturligvis på forhånd havde været klart, at alt opgående murværk på nær resterne i krypten forlængst var forsvundet, gav de

Ludvig Fenger (I833-1905),
fotograferet (af Budtz Muller &
Co.) omkring tiden for striden
om Domkirkens bygningshistorie.
Det Kongelige Bibliotek. - Hans
opfottelse af tidsfolgen ogforholdet mellem den forsvundne og
den nuværende Domkirke illustrerede han med den nedenstående tegning, som ledsagede hans
foredrag i Set. Knuds Kirke i
1896, trykt i Kirkehistoriske
Samlinger.
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TiL ærefor Fyens Stiftstidende,
som bragte dette billede den 3. juli
1946, står til højr: C G. Scbultz
(1905-58) sammen med ingeniør
Snitleer-Petersen, Odense, bøjet
over planer af Domkirken og Set.
Knuds KLoster, tilsyneLadende Lagt
ud på helgenkongens skrin(!).
Schultz peger på kryptens vestvæg, hvor rester af frådstenskatedraLen havde været synLige siden
1874. Snart skulle han fremdrage
meget mere og herved fastsLå hovedtrækkene i den forsvundne
kirkes grundpLan. Odense Stadsarkiv.

pavlste fundamenter alligevel tilstrækkeligt grundlag for en
rekonstruktion af den gamle kirkes hovedtræk.
Schultz' udgravning viste i øvrigt, at Fenger også på dette
punkt havde haft ret. Forud for den nuværende domkirke havde der som antydet på den 50 år gamle ideskitse stået en treskibet basilika af omtrent tilsvarende udstrækning, med tværskib og krypt under koret. Selv fik Schultz aldrig beskrevet
resultaterne af sin udgravning, som nu må tolkes ud fra opmålinger og fotografier. Tegningerne viser desuden, hvorledes hans
forestillinger om kirkens udformning ændrede sig undervejs og
kun delvis på et grundlag, som i dag lader sig efterkontrollere.

Arkæologien skaber ny viden

C G. Schultz reviderede Løbende
i takt med udgravningens fremadskriden sin opfattelse af frådstenskatedralens grundplan. PLanen, som viser resultaterne ved
arbejdets afiLutning 1947, er
senere suppleret med en formodet
forhaL i vest, flankeret af cirkuLæretårne; sidstnævnte udfra
registrering af diverse fondamenter 1954. NationaLmuseet.
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De rester af frådstensmurværk, som Schultz påviste, dokumenterer først og fremmest hovedtrækkene i den forsvundne kirkes
grundplan. Som nævnt var der tale om en treskibet basilika,
næsten lige så lang og bred som den nuværende. Et kun lidt
fremspringende tværskib prydedes på østsiden af en halvrund
apside i lighed med koret, hvis grundrids indirekte fremgår af
kryptens levninger. To rækker af firkantede piller, seks i hver, har
båret midtskibets vægge, og sideskibene afsluttedes mod vest af
smårum, der skød sig længere frem end midtskibets væg. Kun
ved nordre korsarms vesthjørne sås rester af murens yderside.
Bygningen havde hvilet på fundamenter af marksten, et
materiale, der også var benyttet i murkernen bag facadernes
frådsten. Endvidere sås, at grundplanens hovedinddelinger også hvor opbygningen kun skulle udgøres af piller og bueåb-

ninger - ved byggeriets start var udlagt som sammenhængende
fundamenter. Sådanne strækmure havde bl.a. angivet arkademurene mellem midt- og sideskibe, hvor de var afrettet med et
par skifter frådsten, som havde gjort det let at afsætte den
eksakte plads til de kvadratiske piller.
Teknikken, som kendes fra andre af tidens større kirkebygninger, vidner om, at grundplanen til den nye kirke naturligt
nok er lagt ud på en gang som forberedelse til selve byggeriet.
Dette arbejde forudsætter, at byggeledelsen har haft en principtegning, hvis hovedinddelinger synes dikteret af meget enkle
proportionsforhold.

Hvordan så frådstenskirken ud?
Selvom der på det nærmeste intet er bevaret af det opgående
murværk, kan man på baggrund af tidens normer uden vanskelighed rekonstruere kirken i hovedtræk. Udvendig har den
stået hvidkalket med blytækkede tage, mens muråbningerne døre og vinduer - var små og rundbuede. I det indre havde kirken rrælofter bortset fra krypten og apsiderne, som dækkedes af
hvælv.
Hvad angår de enkelte hovedafsnit, var krypten forlænget og
ombygget. I sin ældste skikkelse havde den samme længde som
koret. I vest var der to døre mod en smal korridor og trapper til
kirken. Muligvis var krypten ikke helt færdig, da man beslutte-
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Frådstenskatedralens grundplan
med angivelse af strækmure.
1:600. På planen er med rød
farve indlagt et net afstore
kvadrater med en sidelængde på
5,5 m, svarende til en grundenhed (fod) på 27,5 cm x 20.
Trods de skævheder, som kendetegner planen, er der næppe tvivl
om, at bygmesteren har tilstræbt
enkle proportionsforhold. Således
forholder længden af kor og tværskib sig som 1:1 og sammenholdt
med skibet som 1:3 (2:3). Tværskibets bredde på fem store kvadrater (J 00 fod) udgør halvdelen
af kirkens længde, fraregnet apsis
og uestfront, dvs. forholdet 1:2.
Sådanne enkle proportionsforhold, svarende til de musikalske
harmonier, har medvirket til, at
den jordiske kirkebygning blev en
afipejling af guddommelige principper og Himmelstadens mål.
Plan ved Marianne Nielsen
1995, revideret og suppleret af
Hugo Johannsen .
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de at udvide den mod vest hen til midten af 'korsskæringen' . I
denne udvidede skikkelse stod den som en treskibet hal. Hvælvet blev båret af to rækker kvadratiske piller, 12 i alt - et antal,
fYldt med symbolik! Dertil kom vægpiller langs apsidens runding. I kryptrummet fandtes også levn fra et alterbord og en
brønd, begge i midtaksen på hver side af et fundament. Det kan
være dette, der bar den stensarkofag, hvori kong Knuds levninger blev nedlagt i 1095 (se også s. 13, 32). Dermed synes
arkæologien på smukkeste vis at bekræfte den historiske overlevering.
Koret var hævet over den øvrige kirke på grund af kryptens
tilstedeværelse. Efter forlængelsen af denne blev det hævede kor
videreført mod vest på den anden side af den brede korbue, der
bar skibets østgavl. Hvad angår leorsarmene, var de nok lavere
end selve midtskibet og fremtrådte som kapeludbygninger.
Allerede Fenger syslede med tanken om, at den gotiske domkirke - ud over selve grundplanens hovedmål - kunne have
videreført flere karakteristiske motiver fra sin romanske forgænger. Det kunne gælde skibets triforiegalleri, dvs. de spidbuede åbninger mellem midtskibets arkader og vinduerne. Det
kunne også gælde krypten. Begge dele var træk, der for længst
var gået af mode, da biskop Gisico gik i gang med sin højgotiske katedral.
Med hensyn til krypten, ved vi nu, at hans antagelse faktisk
holdt stik. Der er også gode argumenter for, at det nuværende
triforiegalleri afspejler et ønske om at fastholde et karakteristisk
træk fra den gamle, ærværdige katedral. Hvis det passer, var Sct.
Knuds Kirke helt på højde med udviklingen, som den kendes
blandt Vesteuropas større kirker fra 1000- og 11 OO-tallet. Herhjemme finder vi gallerier både i domkirkerne i Ribe, Viborg
og Roskilde.
Vender vi os nu til vestfacaden, ser det derimod ud, som om
Odense Domkirke indtog en særstilling i samtiden. Kirken
var tilsyneladende tårnløs. mens andre domkirker på den tid
prangede med monumentale, tårnprydede vestpartier. Måske
var grunden til det manglende tårn, som foreslået af den tyske
arkitekturhistoriker, Hubert Krins, at den romanske kirkebygning var smykket med en vældig niche, en dyb murblænding
mellem de fremspringende sideskibes murflader. Netop dette
motiver sammen med udeladelsen af tårne et særdeles karakteristisk træk ved teglstenskatedralen. Kunne dette ikke skyldes,
at biskop Gisico af respekt for den ældre domkirke bevidst
ønskede at bibeholde også dette kendetegn?
Når kirken ikke fik tårne, kan det måske også forklares ud fra
dens særlige status: Den var både kloster- og bispekirke. I pa-
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rentes skal dog bemærkes, at benediktinerne normalt ikke afviste tårn byggeri som en overflødig luksus, sådan som cistercienserne gjorde det på samme tid.

Set. Knuds Kirke og de tidlige stenkirker
En treskibet basilika med apsisprydet tværskib og kor var snarere normen end undtagelsen for et større europæisk kirkebyggeri i 1000-tallet; det samme gælder tilstedeværelsen af en
krypt. I Danmark, hvor stenbygningskunsten endnu var ung,
har det imidlertid været ikke så lidt af en bedrift at give sig i kast
med en sådan opgave.
Først efter Sven Estridsens reorganisering af stifterne o. 1060
begynder stenkirker så småt at afløse de tømrede bispekirker i
stiftsbyerne, omend forløbet kun er kendt i meget grove træk.
Således grundlagde kong Sven Helligkorskirken i Dalby i
Skåne, en delvis bevaret pillebasilika, som dog næppe har stået

Denne detalje af Viborg Domkirkes skib for ombygningen
giver trods de senere indbyggede
hvælvet godt indtryk af den
romanske bygnings oprindelige
midtskibsvægge med arkader,
triforiegalleri og højkirkevinduer
- en struktur, som formentlig
også kendetegnede ftådstenskatedralen i Odense. Litografi efter
tegning af Jacob Kornerup 1863,
gengivet i Høyens monografi om
Domkirken, udgivet 1870 i samleværket 'Danske Mindesmærker:
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Krypten i Arhus Vor Frue Kirke,
som oprindelig indgik i byens
ældste domkirke fra o. 1100, viet
til Set. Nicolai. Billedet giver et
indtryk af, hvordan den ældste
krypt i Set. Knuds Kirke har
fremtrådt. De var begge af frådsten, som dog ikke har stået rustikt ubehandlet som her, men
været dækket afpuds og hvidtekalk. Krypten fremkom overraskende i 1955 iforbindelse med
en istandsættelse af den dominikanske klosterkirke, som efter
midten af 1200'erne afløste forgængeren. Nationalmuseets
ekspert i vore tidlige stenkirker.
C G. Scbultz; forestod genskabelsen af rummet, som omfattede
hvælvene ogpillernes øvre dele.
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færdig, da bispesædet 1066 flyttedes til det nærliggende Lund.
I Roskilde, opførte biskop Sven Normand (1073-88) ifølge
Ælnoth en basilika med "prægtige kvaderstensmure", viet til
Treenigheden og Set. Lucius. Arkæologiske udgravninger har
vist, at den i lighed med Set. Knud var af frådsten og tillige
udstyret med et tårnprydet vestparti. Domkirken, Set. Nicolai
i Århus, hvis frådstensrester er indkapslet i efterfølgeren Vor
Frue, var derimod kun enskibet, men til gengæld udstyret med
en korkrypt, som C. G. Schultz lod rekonstruere efter det overraskende fund 1955.
De domkirker vi kender fra de øvrige bispebyer - Slesvig,
Ribe, Viborg og Vestervig - rejstes først omkring midten af
l l Ofl-tallet, og jagten på deres forgængere har hidtil været
resultatløs. Set. Knuds Kirke fremstår derfor som den største
blandt vore tidlige stenkatedraler. dog med en mulig undtagelse, nemlig domkirken i Lund, der 1103 ophøjedes til Nordens ærkebispesæde.

Arkitektoniske forudsætninger
- den engelske forbindelse
Da den nye frådstenskatedral påbegyndtes, havde man i Danmark ikke bygget stenkirker i meget mere end et kvart århundrede. Eksperter i den nye byggeteknik måtte derfor hentes fra
udenlandske byggepladser, og det kan ikke undre, at forskellige inspirationskilder brydes i et så relativt traditionsløst miljø.
Hovedimpulserne udgik snart fra Tyskland, som indtil 1103
gennem ærkebispedømmet Hamborg-Bremen havde den gejstlige overhøjhed, snart fra områderne langs den engelske Kanal
- England, Flandern og Normandiet, hvortil der fra gammel
tid var tætte kontakter, fredelige såvel som krigeriske. Tysk indflydelse på de tidlige stenkirkers overordnede disposition kan
aflæsesi Roskilde Domkirkes vestparti og i krypten i Århus med
dens tre forsænkede apsider, mens klosterkirken i Venge ved sit
kapelagtige tværskib i to stokværk røber engelsk påvirkning.
Som regel er specifikke sammenhænge dog lettest at aflæse i
detaljerne. Således er de forsænkede søjler i Dalbys midtskib
gentagelser af tilsvarende led i Hildesheim Domkirke, mens
søjler og kapitæler fra den ældste fase af domkirkebyggeriet i
Lund røber anglo-normannisk indflydelse, ligesom en række
detaljer i Venge.
Hvor fik byggeledelsen i Odense deres ideer fra? De skriftlige kilder fortæller fyldigt om, hvordan både domkapitlet og
Knudsklosteret i den tidligste tid rekrutterede deres ansatte fra
England. Det gælder vistnok biskop Hubald og med sikkerhed
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Vestfronten af den 1122 indviede
benediktinske klosterkirke i Tewkesbury i Gloucestershire pranger
med en monumental rigt profileret niche ud for midt skibet .
Efier alt at dømme har frådstenskatedralen i Odense haft en
lignende udformning af vestfocaden. J såfold er inspirationen
udgået fra munkenes moderkloster i Evesham i Vestengland,
hvor et tilsvarende focademotiv
synes at have været til stede i den
efter Reformationen nedrevne
klosterkirke. Evesham ligger en
snes kilometer nordøst for Teiokesbury ved bredden af Avonjloden, og også beliggenheden på et
bakkedrag over floden minder
om situationen ved Odense A.
Munkene i Set. Knuds Kloster,
der opretholdt forbindelsen med
moderklosteret i mere end hundrede år, har således i mere end
en forstand kunnet føle sig hjemme i det fremmede.

Evesham-rnunkene samt krønikeskriveren Ælnoth fra Canterbury. Derfor må svaret være: det er engelske træk, vi skal lede
efter i den nye frådstenskatedral.
Det vigtigste vidnesbyrd om den engelske forbindelse har
formentlig været den vældige niche i vestfacaden. Det er et
karakteristisk motiv, der peger direkte mod Knudsmunkenes
hjemegn i Vestengland. Havde frådstenskirken været bevaret den
dag i dag, kunne vi sikkert have fundet mange flere engelske
stilformer. Måske har der været snoede søjler omkring kirkens
buer, sådan som det ses på Knudsskrinet (s. 27 og 29), og som
det kendes både fra Lunds Domkirke og Venge. Men Odensekirken har på samme tid været solidt forankret i en hjemlig eller
tysk (sachsisk) tradition. Det fremgår af selve kirketypen - den
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treskibede pillebasilika - og af hele kryptanlæggets karakter.
Det har været en streng arkitektur, præget af enkle, kubiske
former. Den rige skulpturudsmykning, som vi finder i de højromanske domkirker i Lund, Ribe og Viborg fra midten af
1100-tallet, har tilsyneladende endnu været ukendt på byggepladsen i Odense.

De to helgenskrin

Kirken i Vt?ngeved Skanderborg
er bygget o. 1125 for et samfond
afbenediktinske munke, støttet af
kongen. Trods senere ændringer er
denne frådstenskirke usædvanlig
velbevaret og røber engelsk inspiration, såvel i den overordnede
struktur som i detaijer. Det gælder
bl.a. hovedapsidens østvindue
med de spiralomvundne prydsøjler under gesimsens rullefrise
('ro II-billets'}. Tegning afValdemar Koch 1890-91. Nationalmuseet.

Interiør af krypten, set mod øst
med de to helgenskrin placeret i
rummets midte. Sådan har opstillingen været siden 1875.
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" ... virket et prægtigt skrin til de hellige knogler,
skinnende blankt som sølv og i guldets rødlige lue,
dertil prydet med dejlige blå og gullige stene.
Heri den helliges hellige knogler skal hvile."

Det er med denne poetiske og suggestive beskrivelse fra
Ælnoths pen klingende i baghovedet, at man bør nærme sig
helgenkongens skrin i Domkirkens krypt. Skrinet er i dag ligesom sin pendant, det såkaldte Benediktskrin - indfattet i en
glaskiste og skjult under et beskyttende klæde. Men løfter man
dette, skal der alligevel mere end almindelig god fantasi til at
forestille sig de enkle trækister med deres indhold af gulnede
knogler og forskellige mørnede tekstiler i deres oprindelige
pragt som de kosteligt udstyrede, strålende midtpunkter for en
omfattende kult, tilbedt af hele Domkirkens gejstlighed og af
en hærskare af fromme pilgrimme.

Søjleskrinet, som formentlig er
det helgenskrin, hvori Knud den
Helliges knogler blev nedlagt af
biskop Hubald i året 1100 eller
1101.

Når man tager i betragtning, hvor mange middelalderlige
helgenskrin, både større og mindre, der blev ødelagt i århundrederne efter Reformationen (1536), er det i sig selvet mirakel,
at to så store eksemplarer som disse overhovedet er bevaret. Forklaringen har nok været, at de to skrin omhyggeligt blev gemt
bort og kun fremvistes ved enkelte lejligheder for en særlig
udvalgt kreds (se også s. 80, 84, 112 og 119).
1833 blev kisterne omsider permanent udtaget af deres
århundredgamle skjulested i en niche i korets østmur. Siden har
de været opstillet i kirken som en seværdighed for de besøgende, fra 1875 med plads i den nyrenoverede krypt. Undervejs i
dette forløb, som langtfra kan beskrives i alle detaljer, blev skrinene efterhånden ribbet for deres værdifulde beklædning af
ædle metaller og sten. Også de tilhørende indskriftsplader blev
fjernet - i hvert fald de, der fandtes i eller på Knud den Helliges kiste. Det kan heller ikke udelukkes, at knoglerne og visse
af de kostbare stoffer er blevet flyttet fra det ene skrin til det
andet.
Tilbage er de to næsten mandsstore kister, som sammen med
deres indhold lader sig beskrive og omtrent datere, det sidste
takket være moderne naturvidenskabelige metoder, der for fa år
siden blevet taget i anvendelse ved en undersøgelse af skrinene.

Søjleskrinet og skrålågsskrinet
Ældst af de to skrin, fra o. 1100, er det såkaldte søjleskrin
(Knudsskrinet), betegnet således efter tre af sidernes udsmykning med rækker af søjlebårne buer. Som dække over skrinet
har været et låg, sikkert en skrå, taglignende afdækning. Antagelig har det svaret til det andet skrin, det såkaldte skrålågsskrin
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Søjleskrinets ene langside med
antydning af den oprindelige
udsmykning. Kobbe~stik efter
opmåling af]. Magnus-Petersen.
Efter Helgemkrinene i Sankt
Knuds Kirke (I 886).

(Benediktskrinet), der stadig har sit låg intakt og stilistisk lader
sig datere til o. 1150-75. Begge skrin har så at sige været indpakket i metal, tynde kobberplader, udbanket i relief eller
mønstret med ciselering eller stempling og siden hen lueforgyldt. Som yderligere udsmykning har været monteret ædelsten
eller bjergkrystaller på skrinenes rammelister. Selve fremstillingsmåden er velkendt fra de såkaldte gyldne altre, de middelalderlige alterudsmykninger, der herhjemme er bevaret i et
relativt stort antal fra romansk tid, dvs. fra 1100' erne og begyndelsen af 1200'erne.
Også helgenskrinenes dekorationer lader sig bedst sammenligne med disse eksempler, både de tovsnoede eller flade rammelister med dyre- eller plantemotiver og buefriserne. Hertil
kommer selve figurudsmykningen, der har dækket både siderne og låget. Kun svage omrids lader ane motiverne. På begge
skrin har rækker af figurer samlet sig om hovedmotiver midt på
hver langside: På søjleskrinet var et kors eller Den korsfæstede
Kristus og en tronende figur, vel ligeledes Kristus, på skrålågsskrinets ene side et cirkelfelt. måske med Kristus i en glorie.
Den anden sides midtfelt. der flankeres af fire andre felter, lader
sig ikke beskrive nærmere. Tilsvarende billeder afhellige mænd
eller kvinder, der samler sig omkring billeder af Kristus eller
Jomfru Maria, kendes fra de gyldne altres udsmykninger. Og
netop på helgenskrinene ville de være yderst relevante motiver

Skrålågsskrinets ene langside
med antydning af den oprindelige udsmykning. Kobberstik
efter opmåling af l MagnusPetersen. Efter Helgenskrinene i
Sankt Knuds Kirke (I 886).
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Søjleskrinet (Knudsslerinet), set
fra siden med udsmykning af
buefetter, indrammet afsnoede
søjler. Langs kanten løber en
perlestav og en tovsnoning. I
hvert fllt har stået figurer, der
på den ene langside flankerede
et kors (med den Korsfæstede
Kristusi), på den anden en figur
i en mandelformet glorie, sikkert
Kristus i sin herlighed (Majestas
Domini). Tynde udbankede
eller støbte, forgyldte kobberplader smykkede helgenskrinet,
der var et af kirkens vigtigste
kraftcentre. Foroven dækkedes
det af et tagformet låg, der siden
er gået tabt. Skrinet er dateret
naturvidenskabeligt (ved hjælp
af årringedatering, såkaldt
dendrokronologi) til o. 1100.

Skrålågsskrinet (Benediktskrinet)
setfra siden. Skrinet, der har
bevaret sit skrå låg, har en anden
udformning og dekoration end
søjleskrinet. Antagelig er det også
yngre, fra o. 1150-75. Skrinets
kanter har endnu fragmenter
af ciselerede og stemplede ornamentbånd. oprindelig smykket
med indlagte ædelsten eller bjergkrystaller. Ligesom søjleskrinet
var siderne dækket af forgyldte
kobberplader. I midten af den
ene langside har været et cirkelrundt fllt (Kristus i en glorie
som på det andet skrin?). På
begge sider har stået hellige mænd
eller kvinder med glorier. Også
på den anden side var der stående figurer, sikkert tilsvarende
helgener~
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Søjleskrinet, vist ovenfra med sit
indhold af knogler og tekstiler.
De seneste naturvidenskabelige
analyser taler for, at knoglerne
stammer fra et og samme individ,
en mand på mellem 35 og 45
år, der er død efter forskellige
læsioner, bi. a. et brud på korsbenet, inden for et tidsrum mellem
980 og 1170. Meget tyder altså
på, at dette fI. Knud den Helliges
skelet.
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som paralleller til og forbilleder for de danske martyrer, der
begge led døden som Kristi bekendere og stridsmænd, idet
kong Knuds sidste stunder og bortgang endda på flere punkter
- ifølge helgenlegenderne - lignede Kristi egen lidelseshistorie.
Scener fra helgenernes liv, som det ofte blev vist på andre helgenskrin, kender vi ikke fra Odense, men måske har de været
placeret på låget.
De to skrin, der hver måler ca. 150 cm i længden, rummer
knogler af to mænd på hhv. 35-45 år (i søjleskrinet) og 18-25
år (i skrålågsskrinet). Når man dertil føjer, at begge efter de
seneste naturvidenskabelige dateringer er afgået ved døden
inden for tidsrummene hhv. 980-1170 og 1030-1285, og ydermere at begge sæt knogler viste tegn på læsioner efter voldsomme slag eller sværdhug, tør man godt sætte navne på de to
personer - Knud den Hellige og Benedikt. At den sidstnævnte
virkelig i lokalsamfundet havde flet en helgenstatus, der berettigede til skrinlæggelse og kult, afspejles vistnok tidligst af en
ytring i Valdemar den Stores brev fra 1180 til Knudsklosteret,
der fik nye gaver og privilegier, 'fordi kirken indeholder relikvier af ærværdige helgener, der til vor glæde både har været
vores forfædre og nu er fromme faddere for os hos Gud.' Knud
og Benedikt var brødre til kong Valdemars bedstefar, Erik
Ejegod.
Sammen med knoglerne gemmer skrinene forskellige stoffer,
både afhør og silke, nogle brugt som underlag eller svøb om de
hellige knogler, andre syet som puder. Fornemst er et pudebetræk af gul silke med mønster af blå fugle og et ca. 110 x 133
cm stort klæde af rødbrun og blåsort silke med indvævede ørne,
det såkaldte Ørnetæppe. Begge er irnportstykker, sandsynligvis
fra Byzans eller fra et område, præget af byzantinsk kultur, og
deres tilstedeværelse skal sikkert kædes sammen med Ælnoths
beretning om Knud den Helliges enke, Edel, der efter at være
gift på ny med hertug Roger af Apulien fra 'Italiens yderste
egne' (dvs. Syditalien) sendte rige gaver til Danmark 'til pryd
for hendes elskede mands jordiske levninger.'

Helgenkult og pilgrimsfærd
Da Knud den Hellige var blevet helgenkåret af paven - hvilket
måske efterfulgtes af en lokal saligkåring af Benedikt - kunne
begge gøres til genstand for dyrkelse og tilbedelse. Dvs. det
var muligt at rejse kapeller eller altre og udføre statuer eller
billeder af dem til deres ære, de fik tillagt messer, tide bønner
og særlige festdage, og deres relikvier måtte opstilles og æres
offentligt.

Ørnetæppet. Et ca. 11 Ox 133 cm
stort stykke klæde af rødbrun
(purpurfarvet) silke med indvævede ørne og ovale blomsterornamenter i blåsort. Ørnene
holder små ringe i næbbene.
Kløerne hviler på bånd med
skriftlignende tegn. Teknisk og
formelt kan stoffet dateres til
lOOO-tallet. Det er formentlig
udført i Byzans eller i et værksted, præget af byzantinsk indflydelse. Med sin purpurfarve
signalerer det, at det er tilvirket
til særligfYrstelig brug. Purpur
var både i Rom og i det byzantinske rige særligt anvendt til
herskeren. Klædet, som 1833 dog
blev registreret i skrålågsskrinet
{Benedikts skrin}, kan være en
del af de kostbare tekstilgaver fra
Knud den Helliges enke, Edel

Om Knudsskrinets placering
Ælnoth:

den tidligste tid fortæller

senere hertuginde af Apulien.

"( ... ) til skue for alle, der søger hans beskyttelse, sættes skrinet op på det livsnærende alterbord. Men de tegn på underfuld kraft, som fra nu af kan iagttages her, erkendes klart af alle på stedet og af hver den, som søger og påkalder hans hjælp."

Helgenskrinet må - i hvert fald i forbindelse med den højtidelige skrinlæggelse - have fået sin plads ved kirkens højalter, vel
næppe på selve bordpladen i betragtning af sin størrelse, men
på en forhøjning bagved. En tilsvarende plads på, bag ved eller
oven over højalteret fik også andre af samtidens store helgenskrin, bl.a. Olav den Helliges skrin i Trondhjem, Set. Sunnivas
skrin i Kristkirken i Bergen, Erik den Helliges skrin i Uppsala
Domkirke eller Set. Albansskrinet i Set. Albans ved London.
Eller - for at nævne hjemlige eksempler - Knud Lavards skrin
i Set. Bendts Kirke i Ringsted (opsat 1170) eller Set. Kjelds
skrin i Viborg Domkirke. Til gengæld melder historien ikke
noget om, hvorvidt dette var skrinets permanente placering
gennem hele middelalderen.
Visse omstændigheder kunne tværtimod pege i retning af, at
krypten blev det egentlige opbevaringssted for Knudsskrinet og
måske også for Benedikts skrin. Denne del af kirken var nemlig mere frit tilgængelig for fromme pilgrimme, der både ville
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På skrålågsskrinets ene endegavl
anes et lille firkantet hul, der
senere er udfYldt. Måske var det
beregnet til at de fromme pilgrimme med forsigtighed har
kunnet berøre de hellige knogler
inden i skrinet.

Skrålagsskrinet har bevaret levn
afsin oprindelige beklædning,
bf.a. kant/ister af forgyldt kobberblik med ciselerede ornamenter
som denne bølgeranke.
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se og - endnu bedre - berøre de hellige levn (Faktisk har skrålågsskrinet, der i dag rummer Sct. Benedikts knogler, et udsavet hul i endegavlen, hvilket måske netop var beregnet til at
stikke hånden igennem). Højkoret derimod, som lå hævet
adskillige trin over skibets gulv, var forbeholdt gejstligheden
og hermed normalt et lukket land for den almindelige kirkegænger. I krypten fandtes et alterbord. hvor skrinet kan have
været anbragt. I gulvet foran dette alter har arkæologerne
afdækket dele af et stenfondament. Det kan have været underbygningen til den stenkiste, der ifølge Ælnoth var Knud den
Helliges første hvilested i Domkirken. Men helt udelukket er
det heller ikke, at det er resterne af en grav for en særligt fremtrædende person fra kirkens ældste tid, måske selveste biskop
Hubald eller hans umiddelbare - navnløse - forgænger, der
som Domkirkens grundlægger fortjente den fornemme æresplads.
I kryptens vestende fandtes endelig et tredje element, der må
have tiltrukket sig pilgrimmenes opmærksomhed - en brønd.
Vandet herfra har været opfattet som helligt, dvs. udstyret
med helbredende kraft, sikkert fordi det fandtes tæt ved helgenkongens grav. Som det fremgår af en senmiddelalderlig
bønnebog, troede man faktisk, at der sprang en kilde frem på
det sted, hvor kongen blev slået ihjel i "Sanere knwts kyreke".
Tilsyneladende havde man på dette tidspunkt - nogle hundrede år efter de virkelige begivenheder - ret tågede begreber om,
hvor drabsstedet egentlig havde været. Som nævnt var det jo i
nabokirken, Sct. Albani, nogle få hundrede meter derfra. Men
uanset dette har et par dråber af den hellige kilde uden tvivl
været en værdifuld 'souvenir' at have med sig hjem fra pilgrimsfærden.
At Knudsskrinet eller måske begge helgenskrin havde deres
egentlige plads i krypten, tør også indirekte sluttes af de
ændringer i denne bygningsdel, som de arkæologiske undersøgelser fortæller om (se også s. 22). De kan netop have været
motiveret af pladsproblemer, dvs. ekstra trængsel af pilgrimme
omkring det allerhelligste. Når der endelig - i tiden omkring
teglstenskirkens påbegyndelse -lagdes fundamenter til et større mangekantet koranlæg med omgang, kunne det tolkes som
udtryk for en plan om at forbedre adgangsforholdene til det
allerhelligste ved at flytte skrinet (skrinene) op i høj koret, hvor
pilgrimmene gennem åbningerne i en koromgang kunne få
et glimt af herlighederne (s. 50). Men planen blev siden opgivet til fordel for en ombygning af den gamle krypt. Knudsskrinet kan derfor have fået lov til at blive stående på sin gamle
plads.

Knud den Helliges kranium har
en revne i venstre side. Men det
skyldes nok mere den almindelige
forvitring end et slag. Isenmiddelalderen blev kraniet opbevaret i en forgyldt relikviebeholder
(se s. 66-67).

Helgenkraft og mirakler
Uanset deres placering har de to helgenskrin i bogstaveligste
forstand været som to kraftkilder i Domkirken, fYldt med
magisk styrke, der ligesom lys strålede ud fra de helliges knogler og fra alt, der kom i berøring med dem. Denne kraft var helbredende, og det var netop baggrunden for, at strømme af pilgrimme besøgte Domkirken i håb om at opnå lindring for
deres sygdomme. Ælnoths krønike opregner uden nærmere
detaljer de mange helbredelser af syge - blinde, døve, stumme,
lamme og spedalske. Denne række er næsten fra ord til andet
en repetition af Bibelens ord om Messias' eller Jesu frelsesgerninger (jfr. Es. 35,5f. og Luk. 7,22).
Andre er mere specifikke i deres beskrivelse. Det gælder
f.eks. munken Arnfast, der vistnok i løbet af 1200-tallet beskrev
en række konkrete vidnesbyrd om helgenkongens kraft. Han
helbredte den vanskabte og lamme dreng, Esbernlille, en værkbruden, fornem kvinde og en stum og djævlebesat pige, der alle
besøgte Knud den Helliges grav, dvs. skrinet. Et særligt mirakel, som man gerne ville knytte til en konkret historisk begivenhed, var den forunderlige standsning af en voldsom
bybrand (måske i 1247) , der netop skånede det indre af Set.
Knuds Kirke, fordi stedet var beskyttet afhelgenrelikviernes tilstedeværelse.

Lisbjergalteret, o. 1135. Det
såkaldte 'gyldne alter 'er ligesom
de to helgenskrin et eksempel på
en pragtstrålende kirkelig genstand, beklædt med lueforgyldte,
ciselerede og drevne kobberplader. Ornamentikken viser ligesom
helgemkrinene både tovsnoninger,
dyre- ogplantemotiver, der knytter sig dels til en ældre nordisk
form verden, dels er beslægtet med
samtidig kunst på kontinentet.
Nationalmuseet:
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Beholder af fol'g)'ldt og emaljeret
kobber, beregnet tilopJ;evaring
af det indviede nadverbrød,
hostien, og udformet som en due,
måske som en hentydning til
Helligåndem tilstedeværelse ved
messens højdepunkt, den mystiske
forvandling af nadverbrødet til
Kristi legeme. Duen har været
ophængt i kæder over alterbordet.
Udført i 1200'ernes begyndelse i
den framke by Limoges, der i
middelalderen var centrum for
produktion af emaijearbejder.
Nationalmuseet.

Hellige kar og andre rekvisitter til gudstjenesten
De overjordiske kræfter, der fandtes i kirkens relikvier, var ligesom et helligt lys, der netop havde sit fysiske, konkrete modstykke i glanslyset eller lysreflekserne fra de metal- og ædelstensprydede helgenskrin. Og intet materiale var for dyrebart, når
det gjaldt om at hædre og fremhæve disse hellige levn. Det samme gjaldt for de andre genstande, som blev brugt til gudstjenesten. Vigtigst var de hellige kar eller beholdere (vasa sacra)
som kalk, disk, oblatæske, monstrans eller andre skrin til opbevaring af Kristi legeme og blod, den indviede altervin og -brød.
Blandt de øvrige værdifulde rekvisitter til messen var de liturgiske bøger, evangeliebøger og sakramentarer, der med deres
pragtstrålende indfatning og bogbind signalerede indholdets
kostbarhed - selve de guddommelige ord.
To fornemme genstande fra Domkirkens tidlige æra er blevet reddet fra eftertidens ødelæggelser, dvs. først og fremmest
fra den systematiske konfiskering af kirkernes kostbarheder, der
fandt sted i reformationstiden. Det gælder en godt 16 cm høj
beholder til opbevaring af det indviede alterbrød (hostien), formet som en due, og en 22 cm lang plade til et bogbind. Begge
genstande er udført i forgyldt kobber med indlagt emalje i forskellige farver og stammer fra Limoges i Frankrig.
Til møbleringen af den ældste domkirke har naturligvis hørt
en række altre, hvis borde ved tilstedeværelsen af fordybninger
med udvalgte relikvier (confessio) har fået særlig hellighed lige-
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som helgengrave. Højalteret kan have rummet særlige relikvier
af kirkens værnehelgener, der ifølge et brev fra kong Niels
(1104-34) foruden Set. Knud talte Krisrus, Jomfru Maria og
et. Alban. Ved dette eller et andet alter i kirken, særligt viet til
Jomfru Maria, udvalgte Erik Ejegods oldebarn, hertug Knud
Pritzlavsen, 1183 sin grav. Måske var det også her, der fandtes
et særligt undergørende Mariabillede, som i annalerne huskedes for i 1235 at have helbredt en syg kvinde. Alterets nøjagtige plads kendes ikke, lige så lidt som man kan stedfæste flertallet af kirkens øvrige altre, der skal omtales i det følgende afsnit.
Sikkert var det dog, at der umiddelbart vest for koret har eksisteret et alter, viet Det hellige Kors og smykket med et billede af
den korsfæstede Krisrus, synligt for de menige kirkegængere
eller lægfolket og derfor ofte kaldt for 'Lægrnandsalteret' .
Kirkens særlige skytshelgener, Set. Knud, Set. Benedikt og
Set. Alban kan også i den ældste tid have haft særlige altre, således som det for de to førstnævntes vedkommende er kendt
enere i middelalderen. Måske kan to af disse altre have været
anbragt i tværskibenes apsider.
De få konkrete oplysninger om den ældste bispekirke og
dens indretning udgør de sparsomme holdepunkter, der kan
bruges til at danne sig et tredimensionalt billede af det kirkelige
liv i de første århundreder. Det benediktinske munkesamfund
har - som gængs for denne orden - haft en rig og udviklet
liturgi, der har omfattet talrige messer, tidebønner og processioner, afviklet døgnet rundt og varieret efter kirkeårets særlige
høj tider. Navnlig Knudskulten har medført stor aktivitet i
dagene omkring helgenens to vigtigste fester den 19. april
(skrinlæggelsen) og 10. juli (dødsdagen). Enkeltheder om hvilke tekster og liturgiske sange, der fremførtes ved disse gudstjenester, er ganske vist først overleveret i senmiddelalderen, men
det grundlæggende materiale, som byggede på de ældste helgenlegender, blev sikkert lagt fast allerede i 11OO-tallet.
En guldgrube af oplysninger om gudstjenesternes udformning og ceremoniellet omkring deres afvikling, netop ved Set.
Knuds Kirke i Odense, ville også have været kirkens ordenseller sædvanebog. Den kunne have fortalt om, hvordan selve
kirkerummet og dets udstyr blev inddraget i det liturgiske skuespil. Desværre er heller ikke den bevaret, og vi må derfor nøjes
med at skele til andre - i den henseende mere velforsynede domkirker som bl.a.Olavskirken i Trondhjem for at danne os
et vist indtryk af kirkens liturgiske brug. Blot med det vigtige
forbehold, at Odensekirken dels var præget af de benediktinske
rirualer, dels helt op i senmiddelalderen hægede om sin tilknytning til en engelsk praksis.

Emaljeret plade, formentligfra
et bogbind, der har smykket en
af domkirkens liturgiske bøger.
Billedet af den korsfæstede Kristus i en mandelformet glorie,
indammet af de fire evangelisters symboler, er udfort i emalje
(grubeemalje). Figurernes hoveder er dog særligt støbt og nittet
på pladen. Ligesom hostieduen
udfort i Limoges i Frankrig i begyndelsen af 1200'erne. Nationalmuseet.

35

Teglstenskatedralen
- Gisicos værk

"Hoc opus erexit Phynensis Gisico preses" (Dette værk rejste den fYnske
biskop Gisico)

Sådan lyder begyndelsesordene
i den indskrift (se s. 39), som
forbipasserende betragtere nu gennem 700 år har kunnet se foroven på den vestlige del af nordre sideskib. Den enestående
bygningningsindskrift
fastholder mindet om en biskop, der
styrede stiftet fra 1286 til sin død i 1300 og her for alverden
udråbes som den høj gotiske domkirkes bygherre.
Teglstenskatedralens
tilblivelseshistorie
er imidlertid
en
betydelig mere kompliceret sag, end indskriften umiddelbart
giver udtryk for; men først må man spørge sig selv, hvorfor den
ærværdige frådsrenskatedral overhovedet blev fornyet. Traditionelt har man ment, at Domkirken blev brandskadet, da kong
Abels soldater plyndrede byen under borgerkrigen 1247, og at
dette nødvendiggjorde
en fornyelse. De historiske oplysninger
siger imidlertid intet om ødelæggelser i Set. Knud ved den
pågældende lejlighed - tværtimod. Andre motiver til en gennemgribende fornyelse har sikkert vejet tungere.
Da Ælnoth skrev sin krønike om Knud den Hellige, stod den
nye bygning færdig som landets største kirke - en kraftpræstation, som svarede til den dramatiske anledning: mordet på
kong Knud. Førerpositionen
beholdt man imidlertid ikke
længe i Odense: I Lund, det nye ærkesæde, arbejdedes der videre på et endnu større projekt, og allerede ved midten af 1100tallet var man i fuld gang med at forny domkirkerne i Ribe og
Viborg fra grunden.
I anden del af 11 OO-tallet påbegyndte Absalon og hans efterfølgere på bispestolen i Roskilde en ambitiøs fornyelse af Sven
Normands frådstenskirke, her med anvendelse af det nye byggemateriale, teglen, og endelig o. 1200 kom turen til Århus,
hvor man opgav den gamle Set. Nicolai uden for vikingebyen
og lagde grunden til en ny bispekirke, Set. Clemens, midt i den
gamle by. Hundrede år efter at Ælnoth havde lagt sin pen, var
Set. Knud således forlængst overhalet, både i størrelse og stil.
Hertil kom siden 1170 konkurrencen fra Set. Bendt i Ringsted,
hvor Valdemarerne dyrkede deres egen 'hushelgen' , Knud hertug (Knud Lavard) og tilmed længe foretrak at lade sig begrave.

Oplevelsen af det lyse gotiske
kirkerum, set mod Claus Bergs
højaltertavle, udtrykker essensen
af Set. Knuds Kirkes kvaliteter,
uanset at den nuværende helhed
først ensleabt i nyere tid.
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Odense kommer atter 'ind i varmen'

Biskop Gisico rækker bispehuen og dermed besværet med at videreføre Domkirkens ombygning(!)
- til efterfølgeren, Peder Pagh.
Pennetegning i Cornelius Hamsfort den Yngres Bispekrønike, påbegyndt i 1573. Det Kongelige
Bibliotek.

Indskrifterne på Gisicobygningens
nord- og sydside har altid tiltrukket sig antikvarisk interesse.
Længe opfottedes de som en helhed; men markante forskelle i
flisernes størrelse, antal af bogstaver pr. sten, 'finish' ogprægeteknik (i nord sortglaserede og
udskårne med kniv, i syd grønne
og indstemplede) taler afgjort
herimod. Nordsidens indskrift
er ufoldstændigt bevaret, mens
sydsidens er dårligt overleveret
(fliser angivet med prikningfornyet 1872). Filologen Fritz Saaby
Pedersen, der i 1995 tolkede
og nyoversatte indskrifterne til
"Danmarks Kirker'; har bl.a.
påvist, at de seks heksametervers
i sydsidens øverste linje er et
akrostikon, som gemmer navnet
Nicolaus Petri (Niels Petersen).
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I de sidste årtier af 1200-tallet nød Odense imidlertid atter
kongehusets særlige bevågenhed, hvilket også kan have sammenhæng med etableringen af det såkaldte Danehof Hvad årsagen nu end måtte være, skænkede Erik Klipping 1279 (1285)
adskillige grunde og ejendomme, heriblandt kongsgården, til
et tiggermunkekloster af franciskanerordenen (Gråbrødre Kloster), og i den foreløbige Gråbrødre Kirke, som allerede samme
år stod på stedet, udvalgte han fa år efter sit eget lejersted foran
alteret, ligesom de jordiske levninger af hans to døtre (tI283)
overførtes hertil.
Man skulle tro, at gejstligheden i Sct. Knuds Kirke må have
følt sig forbigået; men i øvrigt blev kong Eriks ønske ikke
respekteret. Efter mordet på kongen i Finderup lade, Sct. Cecilie nat 1186, begravedes han i Viborg Domkirke. Her var han
10 år gammel, juledag 1259, blevet kronet af de jyske bisper,
der stod på kongens side i ærkebispestriden, mens den fYnske
biskop havde fulgt Jakob Erlandsen og nægtet at imødekomme
Christoffer II's ønske om en kroning af tronfølgeren i Sct.
Knuds Kirke i Odense. Man kan spørge sig selv, om Erik Klippings store donation til oprettelsen af Gråbrødreklosteret, og
beslutningen om at gøre institutionen til sin gravkirke var
tænkt som et 'tak for sidst' til bispen?
Bygningsindskriften på nordre sideskib giver (Hellig)ånden
æren for, at biskop Gisico (nyiopførte kirken. Det lyder jo
smukt og rigtigt; men som ovenfor vist har bispen og munkene i Sct. Knud under alle omstændigheder haft mange gode
grunde til at iværksætte en modernisering af domkirken, bl.a.
for at bringe sig i fokus og tiltrække flere pilgrimme i konkurrence med Ringsted og de øvrige kongelige gravkirker.

Nybyggeriets start, omfang og forløb
Hvornår påbegyndtes moderniseringen af Domkirken, hvorfor
startede man mod sædvane i vest med skibet, og hvorfor blev
arbejdet først endeligt færdiggjort hen imod 1500 efter en 200årig byggeperiode? Indskriften i nord udpeger som sagt Gisico
til bygherre, mens den hårdt restaurerede indskrift på søndre
sideskib fortæller, at bygningen tilsyneladende allerede var
"gjort tjenlig til brug i 1301".
Det forste af disse spørgsmål er det letteste at besvare, og vi
må med indskriften som vidne fastholde, at reglstenskatedralens fem vestlige fag var begyndt at rejse sig under Gisico, der
efter sin død 1300 tilmed blev begravet ved (den nye) norddør.

ordsidens indskrift (opdelt efter versene)
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1. linje af sydsidens indskrift

(opdelt efter versene)

IiDliilltijl ~1!il!®mJi1l!D!l1l!®:uIi1)1litit@Jji)1tW1i'l
CO IlRTU

xoo

S

rII]ITDJi~!M~~

iJmJImIrDIiDlllimmlØ1Ømi1i1ålllmlllii!lIZiJ
[!D:~.@jJ&tiill!JllmliEnmI!lWllU.1G1iX·I"'~iiDlimJ

m~~ilJml!Ommfm]m[lil[DrmlimillD

wæmm~~~.mmmEmmmmææJ
2. linje af sydsidens indskrift

(opdelt efter versene)
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NI m(ihi) larga [man(us) sub)uenerit ordo[q(ue) san)(us)
COnat(us) uanus
erit hie, [loc(us)) atqtue) propha(n)us:
LAbar enim, eura
cessame pia, ruirura,
USq(ue) [man) et pura
bona uietima, non perytura.
PEnas peccati
deeet hae abolere patrati,
TRIstibus a baratri
que liberat hostibus atri.

7 Anntus) rnillentus)
8 est domini lapsus,
9 hane molem fieri,

deeies rricentus) et unus
dum procurauit in ustus)
[cui)(us) quit nomen haberi.

("Hvis ikke en gavmiLd [hånd og en) (?)munkeorden
[i behold) kommer [mig til hjælp), / så bliver dette
forsøg forgæves, og stedet bliver profant: / for hvis
den fromme omsorg holder op, vil jeg skride
("lab ar") og styrte sammen, / men så længe det gode
offer [orblioer rent, vil jeg ikke gå til grunde. /
Det sømmer sig at afløse straffene for begået synd
med dette (~offer), / som befrier for de barske
fjender i den sorte afgrund.
Det Herrens år tusinde, ti gange tredive og et
(d.e. l301) / er forløbet, da han sørgede for at
brugbargøre / denne vældige bygning - han, hvis
navn man kan få").

Vedr. transskription: Kursiv angiver tekst, som foreslås i strid med indskriftens nuværende skikkelse. [Skarpe parenteser}
angiver udfyldning, hvor oprindelig tekst er gået tabt. (Runde parenteser) angiver opløsning af forkortelsestegn.
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Beslutningen om at gå i gang med nybyggeriet synes imidlertid
ældre end Gisicos embedsperiode. I hvert fald udstedtes 1284
og -85, under forgængeren, biskop Jens, breve, der lovede aflad
til enhver, som besøgte Sct. Knuds Kirke og understøttede den
økonomisk. Arbejdet med at skabe det økonomiske fundament
er således ældre end Gisicos tiltrædelse, den 17. august 1286,
som i øvrigt overværedes af kongen.
På det andet spørgsmål er det straks sværere at give noget
entydigt svar. I middelalderen var det sædvane at bygge kirker
fra øst mod vest, idet man startede med det vigtigste, nemlig
koret omkring hovedalteret. Tilsvarende iagttages ved ombygninger og fornyelser, hvilket netop fik Herholdt og andre af
Høyens støtter til at stritte imod Fengers påstand.
Når man i Sct. Knuds tilfælde alligevel påbegyndte fornyelsen med skibet, må der have været særlige grunde hertil, f eks.
brandskade. Den omstændighed, at man i to breve fra l305,
lovede aflad til alle, der ydede støtte til "genopbygningen af den
nedbrændte domkirke", synes at bekræfte den traditionelle
antagelse. Men i så fald må man undre sig over, at Christoffer
II ønskede at henlægge kroningen af tronfølgeren til Sct. Knuds
Kirke, ligesom afladsbrevene fra 1280'erne heller ikke nævner
nogen brand. Alligevel er det svært at bortforklare ordlyden af
afladsbrevene fra 1305, så måske var domkirkens vestparti mest
trængende.
Det tredje spørgsmål kan besvares med et ord: Fattigdom- et
---~-,
'-,,',j'
hovedtema, der går som en ledetråd gennem den 200-årige
ombygningsfase. Det evige behov for økonomisk støtte gennem gaver fra pilgrimme og andre troende proklameres i indskriften på søndre sideskib, og i det nedenfor omtalte afladsbrev, som biskop Niels Jonssøn underskrev 1345. Hvilken forskel fra situationen efter drabet på kong Knud! Men her må vi
ikke glemme, at der nu (o. 1300) var langt flere kirkelige institutioner, som ønskede at få del i milde gaver fra de troende.
Således betænkte ridder Niels Hamundsen i sit testamente af l.
april 1295 ikke færre end seks kirker i Odense, foruden et stort
antal af øens øvrige.
Biskop foran Odense by, setfra
Det er derfor svært at tro, at det nye skib, de fem vestlige fag
vest. Fra venstre ses Set, Hans
af kirken, virkelig, som indskriften på sydsiden fortæller, stod
Kirke, Gråbrødre Klosterleirke,
færdigbygget i 130 l - 200 år efter skrinlæggelsen af Knud den
Rådhuset og Domkirken, hvis
Hellige. Efter alt at dømme var man endnu kun undervejs.
vestfacade endnu står i den midEt muligt forløb kunne da være følgende: Afladsbrevene fra
delalderlige skikkelse uden tårn1284 og -85 er de tidligst kendte vidnesbyrd om bestræbelser
opbygning. Pennetegning i Corpå at tilvejebringe et økonomisk fundament for en ombygning,
nelius Hamsfort den Yngres Bisder utvivlsomt længe havde stået højt på ønskesedlen for såvel
pekrønike, påbegyndt i 1573,
Det Kongelige Bibliotek.
biskop som prior. Byggeledelsens konkrete projekt til kirkens for-
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Domkirkens fem vestlige fag, der
påbegyndtes under biskop Gisico
(1286-1300), satte normen for
den højgotiske fornyelse affådstenskatedralen og er den arkitektonisk set mest interessante del af
den stående bygning. Eksteriørets
højdepunkt - vestfacadens store
niche - gentager hovedmotivet
fa den gamle Domkirkes facade
(se s. 16, 25). Virkningen svækkes dog af det i 1580'erne påbyggede tårn.

nyelse, som må have omfattet hele kirken, foreligger i Gisicos
embedsperiode (1286-1300) og er vel grunden til, at han og
den ukendte Niels Petersen (Nicolaus Petri) blev hædret ved de
berømte bygningsindskrifter.
Førend de nye fundamenter kunne udlægges, måtte den
gamle kirkes skib rives ned, ligesom tusinder og atter tusinder
af teglsten skulle stryges og brændes. Det kan derfor ikke
undre, hvis man i 1301 ikke var nået længere end til at rejse
halvdelen af det nye skib og lægge sideskibene under tag!
Anden etape af moderniseringen, dvs. vestfrontens afslutning, højkirkemurene med vinduer og midtskibets fem store
ribbehvælv har næppe stået færdigt førend i 1330'erne eller
- 40' erne. Dette underbygges yderligere ved en sammenligning
med Gråbrødre Klosterkirke (se s. 91), hvor navnlig skibets triforier, hvælv og kapitæler viste så store overensstemmelser med
tilsvarende led i domkirken, at samme sjak af håndværkere
('byggehytte') en tid lang må have virket begge steder. I 1343
var arbejdet på klosterkirken omsider så vidt, at Niels Jonssøn
kunne foretage indvielsen. Domkirkens nye skib var formentlig blevet færdigt omtrent samtidig eller lidt tidligere.
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Domkirkens ydre, set fra sydvest
o. 1350. Gisicobygningens fim
fag er nu omsid:r fuldført tillige
med en forhal, der afløste et
ældre våbenhus ud for søndre
sideskib (se s. 16). øst for Gisicobygningen erfrådstenskatedralens
lavere tværskib og kor endnu bevaret. Bortset fra de praktiske
vanskeligheder ved at forene to så
forskelligt dimensionerede bygningsafinit må alene kontrasten
mellem den gamle domkirkes
hvidkalkede mure og små rundbuede vinduer i øst og Gisicobygningens røde teglstensjlader og
store profilerede muråbninger i
vest have virket overordentlig
særpræget. Isometrisk rekonstruktion 1:600 ved Mogens Vedsø
1995. Nationalmuseet.

Der må være blevet mærkbart stille i den lille by efter
lukningen af to så store arbejdspladser med alt, hvad dertil hørte af fremstilling af byggematerialer (tegl, kalkmørtel, tagtømmer m.v.) samt tilstedeværelsen af fremmede håndværkere.

'Gisicobygningen'
Hvad var det så for et nybyggeri Gisico satte i værk? I store træk
respekterede man udstrækningen af den romanske basilika; dog
kom skibet kun til at omfatte fem arkadefag mod seks i den
gamle bygning. Det skyldes utvivlsomt, at pladsen var mere
kneben, eftersom det østligste pillepar måtte opføres længere
mod vest af hensyn til det gamle tværskib, hvortil kom ønsket
om øget arkadebredde (og -højde). Til gengæld rykkedes sideskibsmurene en smule ud for at opnå planens fine proportioner, som gør sideskibene præcis halvt så brede som midtskibet.
Som nævnt opførtes den nye kirke af mørkerøde, velbrændte teglsten i det såkaldte munkestensformat. For at skabe variation er desuden benyttet glaserede sten (mørkegrønne og sorte)
til at fremhæve dørenes og vinduernes muråbninger foruden en
række detaljer, blandt hvilke indskriftsfriserne under sideskibenes gesimser er de vigtigste.
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Det er ofte hævdet, at der trods de nævnte raffinementer, kan
være noget monotont over domkirkens ydre. Fenger kaldte den
for "en ensformig lang Længe". En sådan dom er dog kun
berettiget for det endelige resultats vedkommende, mens de
planer, man udkastede på Gisicos tid, formentlig ville have
affødt anderledes positive vurderinger (se også s. 50, 55).
Den nye vestfacade var i hvert fald et stykke stærkt virkende
monurnentalarkitektur, som udtrykte respekt for den ærværdige forgængers hovedmotiv. Imponerende er tillige det komplicerede system af trapper, der gemmer sig bag facadens brede
skærm. Oprindelig var der kun adgang hertil via indvendige
døre til vindeltrapper i de polygonale trappetårne, som skjuler
sig bag sideskibenes facader. Herfra fører stigende ligeløbstrapper videre op til endnu et sæt vindeltrapper, skjult i de fremspring, som indrammer facadens store spidsbuede niche. Endelig mødes de symmetriske trappeforløb i gavlens top, som formentlig kronedes af en kamtak med klokkeophæng.
Formålet med trappeløbene var først og fremmest at varetage forbindelsen til lofterne over de tre skibe. Ydermere gav
supplerede trappeløb adgang til et smalt vestpulpitur under
nichens store vindue, og endelig var trapperne som nævnt
opgang til klokkeophænget, der tillige kan have omfattet en
tagrytter bag facadens toptinde.
De to øvrige facader mod nord og syd er i princippet ens og
brydes begge af støttepiller langs sideskibene, mens højkirkens
mure derimod er glatte. Alligevel bemærker man en række afvigelser, som gør det naturligt at opfatte nordfacaden som en
skuefront vendt mod byen og det profane liv, mens sydsiden
mod klosterets lukkede område har et mindre prangende, mere
intimt udtryk.
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Gisicobygningens facade samt
tværsnit med angivelse afløbebro
under vestvinduet. Grundlaget
for rekonstruktionen af facadens
øvre del er de endnu synlige lodfoger over nichen samt gengivelserne i Hamsforts Bispekrønike
(s. 40, 69). VestJacaden har virket som en gigantisk port til
Himmelstaden. helt i pagt med
kirkebygningenes ældgamle symbolik (s. 65). Tegninger af Hugo
Johannsen 1995. Nationalmuseet.
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Herholdts forslagfra 1869 til
rekonstruktion af v,stfacaden
med portalfremspring svarende
til det nuværende, repræsenterer
en ændring i forhold til hans
oprindelige projekt fra 1864
(s. 136), men er som dette til dels
uden belæg i arkæologiske spor.
Det gælder ogsåfor sideskibenes
kamtakker og døre til trapperne.
Derimod giver den forvelagte
tegning et godt og autentisk indtryk af benyttelsen af glaserede
sten til fremhævelse af de rigt
profilerede muråbninger. Kunstakademiets Bibliotek.

Tværsnit i Gisicobygningens vestgavl med trappesystem, set mod
øst. Tegnet af Hugo Johanmen
efter opmåling ved af A.j MarkNielsen og Palle Møller 1929-35.
Nationalmuseet.
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Mod nord finder vi således i andet fag fra vest en portal, hvis
rigt profilerede åbning er fremhævet med bælter af glaserede
formsten - en udsmykning, som gentages i det kronen de cirkelvindue og navnlig i højkirkens prægtige vinduer.
Sydsidens vinduer mangler en tilsvarende delikat behandling, og dette gælder i udpræget grad de to små indgangsdøre,
som oprindelig synes at have flankeret en længst forsvunden
forhal ud for det tredjevestligste fag. Nu giver denne tilbygning
sig udelukkende til kende ved sideskibets blændede dobbeltarkade, som fremdroges 1868-75. Den usædvanlige dobbeltarkade leder tanken mod tilsvarende indretning ved Roskilde Domkirke, og tilbygningen skal muligvis identificeres med et - i
1357 omtalt - kapel, viet til Set. Benedikt. Herved kunne dog
både forstås helgenkongens broder og munkeordenens stifter.
Allerede inden Gisicos nybyggeri fandtes der på samme sted en
tilbygning til frådstenskatedralen; muligvis det "Atrium Set.
Benedicti" , hvor den nytiltrådte biskop i 1286 gav skolemesteren og hans disciple tilladelse til at indtage deres måltid.
Tydeligst fornemmer man de to facaders forskellighed i de
berømte bygningsindskrifter (s. 39), der ikke længere opfattes
som sammenhørende - en erkendelse, som fremgår af såvel
form som indhold. Begge indskrifter er skrevet med store bogstaver, majuskler.
Den indbyrdes uafhængighed i formel henseende modsvares
af en indholdsmæssig. Den meget synlige indskrift i nord udbasunerer biskop Gisicos bedrift som bygherre for alverden, mens

sydsidens omtaler munkeordenen og bodsfromhedens betydning for sjælefrelse og og institutionens opretholdelse. Tillige
refereres der indirekte til 200-året for helgenkongens skrinlæggelse, og som en intern hyldest, måske til klosterets 'structuarius' eller bygningsleder(?), er navnet Nicolaus Petri gemt i versenes begyndelseslinjer. På denne måde bliver indskrifterne tillige en illustration af Sct. Knuds dobbelte natur: På en gang
dom- og klosterkirke.
Det er imidlertid i kirkerummets indre, at nybyggeriet først
og fremmest fejrer triumfer. Gotikkens strukturelle principper,
det organisk opadstræbende skelet af piller og buer, der bærer
murflader og hvælvkapper som udspændte membraner, varetages her af de rigt profilerede piller, hvis enkelte led udflettes i
spidse arkadebuer og hvælvenes vægpiller og ribbenet. Højt
oppe i midskibet markeres hvælvribbernes udgangspunkt med
kapitæler, prydet af forskelligt bladværk som egeløv, vinblade
og palmegrene eller af rent geometriske former. Oprindelig var
der yderligere 'kælet' for detaljerne ved at lade pillerne udgå fra
profilerede naturstenssokler - et led, som nu kun er bevaret ved
den vestligste af nordre sideskibs piller.
Vigtigere end alt andet er dog lyset, den afspejling af det guddommelige, som spillede så afgørende en rolle i middelalderens
religiøse tænkning. I kirkerummets oprindelige skikkelse, før
vestvinduet blev skjult bag orgelpulpituret, var dette element
endda endnu mere virksomt, men kirkegængerne kan fortsat
glæde sig over et lysfyldt rum, hvor den æstetiske nydelse tilmed forøges, når man lader blikket følge de enkelte leds funktion og profilernes variation.
Væggene synes også oprindeligt at have været dækket af
hvidtekalk, i hvert fald gælder dette hvælvkapperne, hvor man
har fundet rester af ornamental udsmykning, bl.a. den såkaldte 'Odenselilje'. Andre led som kapitælerne var bemalede i forskellige røde farver, foruden kobbergrønt og ultramarinblåt typiske for tidens farveholdning.

Hansestæderne og teglstensgotikken
Som nævnt følte Fenger sig overbevist om, at Gisicobygningens
kunstneriske forudsætninger skulle søges i Nordtyskland og da
snarest i hanseforbundets hovedby, Lubeck, med den normgivende Mariekirke som nøglemonumentet. Også her var han i
modstrid med Høyen, der tværtimod så engelsk indflydelse og
en fortsat kontakt med moderklosteret afspejlet på de punkter
- den tårnløse vestfacade, triforierne og hvælvenes tilløb til
stjernemønster - hvorved kirken så klart adskilte sig fra høj go-
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'Odenseliljen' og andre ornamenter, fremdraget på hvælvkapper i
Gisicobygningens nordre sideskib under hovedrestaureringen
1868-75. Tegning af August
Behrends. Nationalmuseet.
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Kapitæl over sydvestre hjørnepille
i Gisicobygningens vestligste midtskibsfag, set fra pulpituret bag
orglet. I forbindelse med kirkens
kalkning 2000-2001 fremdroges
oprindelige farvespor , som viste,
at kapitælet efter en forste rødfarvning (som tegl) fik en flerfarvet bemaling med bånd i vekslende, stærke farver: grøn, ultramarinblå, okkerrød og rød blymønje
(nu sort dekomponeret). Selve
kapitælet var i øvrigt sammenstykket af to kridtstensled samt
tilhuggede munkesten foroven.
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Set. Marie Kirke i Lubeck, købmændenes hovedsognekirke, hvis
himmelstræbende katelLralkor
tidligst påbegyndtes i 1260'erne
som ombygning af en kun lidt
ældre forgænger. Bygningen stod
Længe under opjerelse, idet det
nye skib forst folgte i årene mellem 1315 og 1330. Detaljen af
kirkens sydside, set fra tårnet
af Set. Petri Kirke, giver et godt
indtryk af det klassiske gotiske
arkitektursystem, hvor trykket
fra det høje midtskibs hvælv
opfonges afstræbebuerne over
sideskibets tage og herved tillader
store vinduesgennembrydninger
i relativt spinkle murflader.
Netop på dette punkt adskiller
Gisicobygningen sig fondamentalt fra det lybske eksempel og
den øvrige 'katedral arkitektur:
idet man i Odense valgte en løsning med triforiegaLLeri og svære
mure, der endnu er bundet til arven fra den romanske arkitektur.
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tikken i de nordtyske byer. Det er imidlertid som nævnt overordentlig sandsynligt, at netop facaden og triforiegalleriet var
gentagelser fra den gamle domkirke og som sådan ikke vidnesbyrd om nogen fornyet kontakt til England.
Der kan ikke være tvivl om, at de tekniske og kunstneriske
forudsætninger for Gisicos modernisering skal søges i det
blomstrende teglstensbyggeri, som fra 1200'ernes sidste tredjedel voksede ekspansivt frem i de naturstensfatttige områder ved
Østersøens kyster fra Lubeck, Wismar, Rostock og Stralsund i
vest over den tyske ridderordens byggeri langs Weichelflodens
nedre løb til Danzig og Riga i øst.
Et sådant 'boom' har givet arbejde til et utal af bygningshåndværkere, og i betragtning af hansestædernes fremmarch på
det danske og øvrige nordiske marked, er det ikke overraskende, at det er lykkedes at engagere eksperter i den nye teglstensgotik såvel til ombygningen af Sct. Knud som til opførelsen af
Gråbrødre Klosterkirke. Det samme mønster kom tillige til at
præge en række andre større danske nybyggerier i 1300' ernes
første halvdel, først og fremmest i byerne langs Øresund
(København, Malmø og Helsingborg) og andre kystnære købstæder, som f.eks. Svendborg med den 1361 indviede Gråbrødre Kirke (nedrevet 1828).
Det er sandsynligt, at planerne for nybyggeriet og muligheden af at indkalde fagfolk fra de tyske Østersøbyer er blevet
drøftet allerede 1284, da Erik Klipping i Odense tiltrådte den
såkaldte landefred, hvormed en række nordtyske handelsstæder
og fyrster ønskede at sikre den hanseatiske handel. En anden
lejlighed var mødet mellem danske og hanseatiske forhandlere
året efter på Gulbergshede (ved G6teborg), da man udstedte

afladsbreve til støtte for Sct. Knuds byggefond. Derimod vil
navnene på de bygmestre og svende, som forestod planlægningen og opførelsen af det nye domkirkebyggeri, for altid være
glemt. Her deler de skæbne med det store flertal af middelalderens kunsthåndværkere.
De nye store nordtyske teglstenskirker med Lubecks Mariekirke i spidsen repræsenter et ambitiøst forsøg på at tilegne sig
resultaterne af den himmelstræbende 'katedralgotik' , som med
centrum i Frankrig havde bredt sig ud over Europa og bl.a.
inspireret store nye kirkebyggerier i de flamske og nederlandske
handelsbyer.
Det centrale arkitektoniske led i den nye arkitektur var pillerne, hvis enkelte led udflettes i arkader og hvælvribber, og takket være denne rige profilering understreger det vertikale og
himmelstræbende. I forbillederne var materialet natursten, som
smidigt lod sig tildanne af stenhuggerens mejsel. I teglbyggeriet måtte man søge at opnå lignende virkninger ved hjælp af særlige formsten, der tillige gerne skulle respektere det normale
munkestensformat og således indpasses i regelmæssige skiftegange.
Arkadepillerne i Sct. Knuds Kirke er næppe tænkelige uden
kendskab til pillerne i kirker som Lubecks Sct. Marie eller Sct.
Nicolai i Stralsund , af hvilke førstnævnte er ældst og tidligst
planlagdes i 1260'erne. Sammenlignet med det lybske forbillede repræsenterer pillerne i Odense en forenklet udgave, men er
de tegnet allerede i 1280'erne, udgør de ikke desto mindre en
forbløffende tidlig tilegnelse af det 'sidste nye'.
Også andre af Domkirkens arkitekturdetaljer er karakteristiske for den nordtyske 'katedralgotik' . Det gælder de profilerede
pillesokler og navnlig kapitælerne med deres bladværk, som gjor-

En sammenligning mellem arkadepillerne i Gisicobygningen
(t. o.) og i koret af Lubecks Mariekirke (t.b.) viser både ligheder
ogforskelle. Beslægtet er således
grundplanen over to rudestillede
firkanter samt opbygningen af
pilleleddene ved hjælp af formsten. Til gengæld er det tydeligt,
at bygmesteren i Odense (måske
under byggeriet?) besluttede sig
for en sværere mur, som derfOr
springer frem i forhold til den
egentlige pillekerne. I den henseende bekender han sig endnu
til arven fra den romanske arkitektur, og det gotiske princip
er således ikke gennemført konsekvent. Odensepillen er her rekonstrueret med sokkel og ottekantet plint. Tegning 1:50 ved
Hugo Johannsen på grundlag af
opmålinger ved John Bennetzen
1993 ~g Dietrich Ellger 1951.
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Kapitælerne i Gisicobygningens
midtskib prydes afbladværk såsom
egeløv, palmegrene og akantusblade, der oprindelig var bemalet.
Plantemotiverne hentyder til
Paradisets Have, som kirkerummet i overført betydning var et
billede af Ved kirkens kalkning
2000-2001 sås, at kapitælerne
ikke blot varierede i dimensionerne, men tillige var udfort af
forskellige materialer (kalk- og
kridt sten samt brændt ler), hvorfor de næppe er tildannet på byggepladsen. Under alle omstændigheder finder man nære slægtninge i den nordtyske teglstensgotik og dens andre hjemlige
aflæggere såsom Gråbrødrekirkerne i Odense og Svendborg.

Oprindelig var arkadepillerne i
Gisicobygningen udstyret med
sokler af kalksten - et træk, som
nu kun er bevaret på den vestligste fripille i nordrækken.
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de anvendelsen af natursten (kalk- og kridrsten) eller modellering i stukmasse til foretrukne løsninger. Foruden de tilstræbte
variationer i bladværket er Gisicobygningens kapitæler imidlertid påfaldende ved forskelle i profilering og dimensioner, hvortil kommer, at det næstvestligste par og kapitælerne i gavlhjørnerne (de mellemliggende er nu indkapslet i renæssancetårnets
murværk) adskiller sig ved rene geometriske former. En undersøgelse for nylig har vist, at de formelle forskelle tillige modsvares af materialevariationer, idet der både er benyttet kalk- og
kridtsten samt brændt ler. Endelig består hjørnekapitælerne
ved vestgavlen af to separate kalkstensled, øverst suppleret med
en tilhugget munkesten - flikkeri, som man efterfølgende har
skjult ved overkalkning og bemaling! Alt dette peger på, at man
ikke ved indmuringen af kapitælerne har disponeret over folk,
der kunne fremstille disse led på stedet og i korrekte mål. Måske har bygmesteren medbragt forskellige led, som så endda
måtte suppleres, eller også er kapitælerne indforskrevet som
'lagervarer' .
To andre markante enkeltheder - bygningsindskrifterne og
rnidtskibshvælvets 'halve' stjernehvælv - synes ikke inspireret af
eksempler i det nære Nordtyskland, men røber snarere inspiration fra det omtalte storbyggeri i den tyske ordensstat. Heri er
der intet forbløffende. Et byggeri, der er længe undervejs, vil
ofte tiltrække håndværkere fra forskellige egne, hver med særlige ideer og præferencer. Under alle omstændigheder finder
man i det nævnte område adskillige eksempler på en lignende
brug af bygningsindskrifter, sammensat af glaserede teglsrensfliser, således i den tyske ordens kirke, Set. Jakob i Torun
(Thorn), hvor indskriftfliser pryder kirken både ude og inde.
Også eksperimenter med mere komplicerede hvælvformer som
stjernehvælvet ses i de samme områder.

Det har aldrig skortet på superlativer i vurderingen af Gisicobygningen, navnlig af interiøret. "En Aabenbaring - efter
lange tiders Usikkerhed", kaldte Jan Steenberg rummet i sin
afhandling om 1200-tallets danske og nordtyske teglstensbyggeri. Den ukendte bygmester har formået at overføre den nye
teglstensgotiks principper på en opgave, der i mangt og meget
var bunden, navnlig ved den formodede parafrasering af det
romanske skibs hovedmotiver. Heri minder byggeriet om den
samtidige modernisering af koret i Slesvig Domkirke. Grundprincippet i gotikken - den konsekvente prioritering af bæresystemets skelet som betingelse for vægfladernes udtynding - er
kun i begrænset omfang slået igennem, tydeligst i vestfrontens
store vindue.
De svære, massive murmasser er endnu en arv fra den romanske tradition, og for at erkende dette behøver man blot sammenligne Gisicobygningens glatte højkirkemure med den skov
af sprængbuer, som på Lubecks Mariekirke opfanger trykket
fra midtskibets højtsiddende hvælv og tillader de mellemliggende mure at være som indhængte membraner. Dette ændrer
intet ved Gisicobygningens status som et nybrud i det hjemlige kirkebyggeri; men det er først med 'søsterkirkerne' i
København og Malmø, at den rene nordtyske katedralgotik
slår igennem.

Teg/murede knippe piller med
beskyttende sokler af et hårdere
materiale såsom kalksten kendes
fi-a andre repræsentanter for den
nordtyske katedralgotik. Her en
detalje af korpi/le i Sct. Nicolai
Kirke i Stralsund fra slutningen
af 1200 'erne.

Fortsættelse følger eller ombygningens videre skæbne
Vi kan som ovenfor nævnt, ikke sætte præcist årstal på tidspunktet for færdiggørelsen af Gisicobygningen og nedtagningen af stilladserne efter bemaling af kapitæler og kapper. Det er
formentlig sket senest o. 1340; men selv da, efter at kirkens
vestlige halvdel havde stået som byggeplads i hen ved et halvt
århundrede, var der var stadig lang vej til det endelige mål.
Over den romanske kirkes østlige del fortalte højkirkemurenes
strittende fortandinger og midlertidige lukkemure tydeligt, at
den nye kirke kun var halvvejs færdig.
Arbejdet på fortsættelsen lå imidlertid ikke lige om hjørnet.
Det forstår man, når man læser biskop Niels Jonssøns afladsbrev fra 1345. Han fremhæver heri udtrykkeligt "kirkens knaphed på indtægter og fattigdom, idet dens egne midler på ingen
måde strakte til fuldførelse af den for mange år siden påbegyndte
kirkebygning (forfatterens kursivering) uden velvilligt bidrag fra
de fromme". Et råb om hjælp i stil med indskriften på sydsiden
(s. 39).
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Fundamenter til et planlagt kor,
ældre end det nuværende og her
tolket som et polygonalt omgangskor med 5/B-dels afilutning.
Tilsyneladende var anlægget
tænkt lidt bredere end Gisicobygningen - et forhold, der ikke
ville folde i øjnene, når man tillige ønskede et tværskib som på
den gamlefrådstensbygning.
Rekomtruktion ved Hugo Johannsen, indtegnet på grundplan ved
Torben Hjelm, baseret på C G.
Schuitz' måleblade. Nationalmuseet.
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sering med skibet, må hovedtræk rene i en kommende -o~ ~-else af kor og tværskib allerede have foreligger. Dette har alle
forskere siden Fenger og Jensen også været enige om, men
nogen sikker viden om planerne har vi ikke.
Det mest konkrete vidnesbyrd herom er de levn af fundamenter øst for det nuværende kor, som Schultz genfremdrog
1946. Tolkningen heraf er dog ikke problemfri, og af udgraverens tegninger kan man se, at han 'legede' med flere muligheder, både en gravrotunde og et omgangskor med kapelkrans.
Det er meget svært at bringe forslagene i overensstemmelse
med de fremgravede fundamenter. Disse må snarest opfattes
som forberedelse til et stort polygonalt omgangskor med 5/8-dels
afslutning, der tilmed ville overgå den eksisterende kirkes bredde og give kor (og tværskib?) større vægt i den samlede komposition (se også s. 32, 55).
Heller ikke dateringen af disse korfundamenter kan vi fastslå med sikkerhed. De skærer en række murede grave, antagelig
fra 1200'erne, men det udelukker ikke, at der kunne være tale
om levn af et første ombygningsprojekt, som, inden murene
begyndte at rejse sig, blev opgivet til fordel for Gisicos skib.
Som type betragtet er der tale om en kraftig forenkling i forhold til 'katedralgotikkens' omgangskor med dets krans af
kapeller. En sådan reduktion af katedralarkitekturen møder

'~~P1-l
Skitseblad, hvorpå C G. Schultz
har syslet med forskellige tolkninger af de murrester, bl.a. en
halvrund apside af frådsten
(krydsskraveret), han fremdrog
omkring den nuværende korgavl.
Som det ses, er der tale om et
omgangskor, både med og uden
kapelkrans, samt en oktogonal
korrotunde til helgengraven i
slægt med forholdene ved domkirkerne i Trondhjem og Canterbury! Nationalmuseet.
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man herhjemme navnlig i en række senmiddelalderlige købstadskirker omkring Øresund med Mariekirken i Helsingborg
fra 1300' erne som den ældste, efterfulgt afYstad, Stege og Nakskov i 1400' erne. Det er således mest sandsynligt, at fundamenterne repræsenterer en ny start engang i anden halvdel af
1300' erne, da samfundet omsider var kommet til kræfter efter
Den Sorte Døds hærgen og de politiske uro tider op til Valdemar Atterdags genforening af riget.

Arbejdet på koret genoptages
Hvad enten det polygonale omgangskor var planlagt i slutningen af 1200- eller 1300-tallet, blev det aldrig opført, og det
nuværende kor er efter alt at dømme først påbegyndt o. 1400,
enten i dronning Margretes sidste leveår eller under efterfølgeren, Erik af Pommern. Nu var økonomien forbedret, bl.a. takket være en stigende interesse for Knud den Hellige som en af
unionsrigets tre kongehelgener (s. 62).

Etaper i opførelsen af koret i tiden
o. 1400-1450, set fta nordøst.
a. Som første fase rejstes murene
til sideskibe og gavl op til førstnævntes gesimser. Denne praksis
er velkendt i middelalderlige kirkeombygninger, fordi den tillod
benyttelsen af det allerhelligste
- koret - så længe som muligt.
b. Domkirken efter korets færdiggørelse, da ftådstenskatedralens
tværskib endnu en tid stod bevaret
som en lavforbindelsesbygning
mellem de to nyere teglbyggede af
snit. Gisicobygningens og korets
strittendefortandinger
og interimistiske lukkemure har formelig
råbt på en færdiggørelse. Isometriske rekonstruktioner 1:600 ved
Mogens Vedsø. Nationalmuseet
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Korgavlen er i princippet en gentagelse af Gisicobygningens vestftont, dog uden denne; midterftemspring af hensyn til trappesystemet. Mellem det høje midtervindue og åbningerne til krypten
ses en tilmuret glug, som antagelig har skullet belyse et sakristilignende rum bag alteret. Kamtakkerne er opsat ved Herholdts
restaurering 1868-75, men har
formentlig også prydet de oprindelige kamme. I hvert fald ses de
på bykortet fta 1593 (s. 74).

Også her savner man dog for det bygningsmæssiges vedkommende skriftlige vidnesbyrd, som kunne give en sikrere
tidsmæssig forankring. Undersøgelser afkorers murværk, navnlig de urørte flader indvendig mod loftsrummene, muliggør en
rekonstruktion af hovedetaperne i bygningshistorien og viser,
at arbejdet har været længe undervejs. Sikkert er det alene, at
koret var fuldendt, da man i 1460' erne arbejdede på de to
mellemste fag, hvormed Gisicobygningen og koret omsider
kunne sammensmeltes.
Det kor, som man da omsider fik samlet midler til at rejse øst
for det romanske tværskib, afsluttes med en bred gavl, hvis store spidsbuede niche omkring et hen imod 14 meter højt vindue
viser, at man nu i stedet for en af de klassiske korløsninger havde valgt at kopiere Gisicobygningens facademotiv.
Foruden dette særdeles 'lokale' forbillede, vinder en sådan
mere asketisk korafslutning betydelig yndest i 1400' erne, dels i
større købstadskirker (Nyborg, Helsingør og Køge), dels hos de
nye klosterordener som birgittinerne og karmelitterne. Blandt
sidstnævnte er der særlig grund til at rette blikket mod det o.
1400 grundlagte Birgittinerkloster i Maribo, som hørte til Fyns
Stift. Klosterkirkens to kor har flade gavle, og benyttelsen af
'halve' stjernehvælv i skibets ældste del gør det sandsynligt, at

52

samme håndværkere har arbejdet både i Odense og Maribo.
Hvad angår tidspunktet, fortæller afladsbreve fra 1446 om
Jomfru Marias og Birgittes kirke "at denne meget store stenbygning for ikke længe siden var påbegyndt, men endnu ikke
færdigbygget ...".
Det mest usædvanlige træk ved Set. Knuds nye kor er som
tidligere nævnt tilstedeværelsen af en krypt. Den blev 'genopdaget' under hovedrestaureringen 1872 og er i sin nuværende
skikkelse næsten helt og holdent Herholdts værk, men dog i
hovedtrækkene en pålidelig rekonstruktion. Selve den hvælvede ktypt overdækkes af to rækker lave ribbehvælv, hvilende på
murede rundpiller i midteraksen. Den indrammes af sideskibenes åbne, skaktlignende rum, der primært fungerer som adgangsveje til krypten.
Der har sikkert været flere grunde til fastholdelsen af et sådant forældet træk. Den romanske krypt har i kraft af sin historie, helgenskrinene og brønden været omgærdet med stor
veneration og som sådan været en hovedattraktion ved pilgrimmenes besøg. Samtidig var indretningen praktisk og muliggjorde både de besøgendes vandring og religiøse processioner.
Bibeholdelsen af den gamle krypt sammen med det planlagte
omgangskor havde vel været mulig, men kompliceredes bl.a. af
det østover faldende terræn, hvilket kan have bidraget til opgivelsen af projektet. Ved den endelige, mere økonomiske løsning
opretholdtes alle de nævnte praktisk-liturgiske funktioner, lige-

Den 1874-75 genskabte krypt
har tillige kunnet fungere som en
slags underjordisk

i

omgangskor

stedet for det mere storslåede anlæg, som man aldrigfik

(s. 50).
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Dette udsnit af midtskibets nordvægfra korgavlen t.h. og til og
med Gisicobygningens tre østligste fog er særdeles instruktivt,
både når det gælder de rent arkitektoniske forskelle mellem
Gisicobygningen og kirkens to
yngre afinit som med henblik på
de tillempninger, ændrede planer
nødvendiggjorde ved sammensmeltningen. Hvad angår det
forste, er det tilstrækkeligt at pege
på de lavere arkader uden kragbånd i kor og mellembygning.
Ydermere ses det tydeligt, at korets
smalle vindue sidder skævt i det
tredje fog og skæres af det hvælv,
som indbyggedes efter opforelsen
af mellem bygningen. Ved påbegyndelsen afkoret regnede man
med at bygge et lektorium i det
tredje fog på grænsen ti! et nyt
tværskib. Denne tanke var imidlertid opgivet, da mellembygningen rejstes i 1460'erne. Nu
flyttedes lektoriet længere mod
vest til kirkens 4. fog, og sålbænken i korets laveresiddende højkirkevinduer måtte hæves for
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som arrangementet kan opfattes som et delvist underjordisk
omgangskor i slægt med processionsgangen under koret i
Haderslev Domkirke.
Højkoret over krypten har været badet i lyset fra det store østvindue, som forneden flankeres af to, nu tilmurede nicher,
hvori der kan have været opstillet alterbilleder. Lige under det
store vindue, bag hovedalteret har der muligvis været en sakristilignende indretning, som nu kun giver sig til kende udvendig ved et lille tilmuret vindue over kryptens lysåbninger.
Højkorets østligste fag skiller sig ud ved sin større dybde,
som betinger fordoblingen af arkader og triforier, samt tillige
benyttelsen af et regulært stjernehvælv over det kvadratiske
grundrids i modsætning til de 'halve', som ellers er benyttet i
midtskibets øvrige fag.
Byggematerialet er naturligvis tegl i lighed med Gisicobygningen, men mørkerøde sten blander sig med mere gullige og i
modsætning til det ældre afsnit, hvor man har benyttet regelmæssigt munkeskifte (to løbere, vekslende med en binder) er
stenene her hovedsagelig lagt i den såkaldte polske skiftegang
(løber og binder).
Mere iøjnefaldende og allerede stærkt pointeret af Fenger er
den forsimpling, som præger korets detaljer, sammenlignet
med Gisicobygningen. Det gælder både ude og inde: Profileringen er generelt enklere, og den systematiske benyttelse af
glaserede sten ved fremhævelse af murenes hjørner og forskellige åbninger (døre og vinduer) savnes ganske, bortset fra det sto-

re østvindue. Indvendig er sokler og kapitæler erstattet af simple murklodser, ligesom knippepillerne løber ubrudte igennem
uden markering af arkadernes kragbånd.
I et vist omfang modsvarer disse forenklinger en almindelig
tendens i vort sengotiske kirkebyggeri, hvor mere enkle og
robuste løsninger afløser højgotikkens delikate murbehandling.
Helt kan vi dog ikke på den konto frikende de ukendte bygmestre for en vis uformåenhed. I hvert fald rummer afsnittet en
række eksempler på manglende professionalisme, navnlig ved
hvælvslagningen, men først og fremmest giver grundplanens
uregelmæssige fagdeling anledning til undren og til at rejse
spørgsmålet om, hvordan planerne var for kirkens færdiggørelse, da koret blev stukket ud i begyndelsen af 1400' erne.

(fortsat .fra s. 54)
ikke at blive overskåret af forlængelsen af Gisicobygningens
sideskibstage. Længdesnit mod
nord, målt og tegnet af A. j.
Mark-Nielsen og Palle Møller
1929-35. Nationalmuseet.

Ændring af planen for korbyggeriet
For den eftertænksomme betragter af domkirkens grundplan
må det vække undren, at udstrækningen af korets tre fag aftager gradvist i dybden, fra det kvadratiske hovedfag i øst til et
meget smalt i vest.
Da Gisicobygningen og det nye kor blev føjet sammen ved
den to fag dybe 'mellembygning' (s. 58), voldte korets smalle
fag, også problemer, og dets hvælv, som først blev bygget nu,
måtte trækkes vestover på en særdeles akavet måde for at tilvejebringe ensartet fagdeling i det nu forenede kirkerum.
Korets smalle vestfag kan ikke forklares ved den omstændighed, at det gamle tværskib endnu var bevaret og forhindrede
større dybde. Hvis pladsmangel havde dikteret en uønsket
reduktion i fagets dybde, kunne problemet let have været løst
ved at opføre korgavlen lidt længere mod øst. Rester af borthuggede skjoldbuer fortæller tillige, at dybden af det 3. fag er
en helt bevidst disposition, idet man oprindelig må have arbejdet med et projekt, der omfattede et tværskib mellem koret og
Gisicobygningen. Uanset om en sådan fornyelse var fremspringende som det gamle tværskib eller kun markerede sig i
opbygningen, ville det have formidlet en mere harmonisk forbindelse. Det kunne tilmed have sløret det forhold, at korets
vinduer sidder lavere.
Da færdiggørelsen af korets højkirkemure nærmede sig
afslutningen, må man imidlertid have besluttet at 'droppe'
tværskibet. Der forelå nu en ny situation, hvor korets og Gisicobygningens murkroner og tagflader skulle mødes i niveau.
Det klarede man ved at forhøje korets murkroner med en smuk
kløverbladsfrise og hæve sålbænken i korets højkirkevinduer,
der ellers ville være blevet overskåret af sideskibets tag.

Højkirkevindue i korets 3. fag
mod nord. Den uskønne beskæring af vinduet blev først nødvendig efter den planændring,
som indebar opgivelse afsåvel et
lektorium i korets 3. fag som et
tværskib mellem kor og Gisicobygning. Hvælvet, hvis kappe
tangerer vinduesbuen. indbyggedes som afslutning på mellembygningen.
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Tilbage står spørgsmålet om den oprindelige hensigt med
korets smalle vestfag. Det forekommer mest sandsynligt, at det
var planlagt til at rumme et lektorium , her på grænsen mellem
kor og tværskib (se også s. 60).

Den sidste kraftanstrengelse

På nordre sideskib. lige vest for
det 1633-36 opforte Valkendorfi
Kapel, ses endnu - ude som inde
- ansatserne til den spidsbuede
arkad~ deroprindeugforbandt
mellembygningen med Set. Knuds
Kapel, hvor bygherren biskop
Mogens Krafie begravedes i 1474.
Kapellet, der efter Reformationen
benyttedes til landemode, blev
nedrevet i 1582, og i den blændede arkade indsattes en lille dør
(S. 127), som ved hovedrestaureringen 1868-75 forsvandt til
fordel for det nuværende vindue.

56

Det kræver nogen fantasi at forestille sig samspillet mellem kirkens tre hovedafsnit før nedrivningen af det gamle tværskib.
Efter hvælvslagningen i korets to øsdigste fag og udsmykningen
afhvælvkapperne med kalkmalerier nøjedes man foreløbig med
et træloft i det smalle fag og lukkede hvælvlommer og taggavle
med interimistiske mure som i østenden af Gisicobygningen.
Forbindelsen til koret skete gennem den gamle korbue, mens
adgangen til den nye krypt enten som nu varetoges af trappeløb fra tværskib et eller gennem de bevarede rester af den gamle
krypts vestre del; endelig var der i syd en udvendig dør til det
lukkede klosterområde.
Vi kan heller ikke i dette tilfælde sige præcist, hvornår man
tog skridt til at fjerne de sidste rester af Ælnoths "udmærkede
stentavl" og smelte kirkens adskilte fornyelser sammen med to
nye fag, den såkaldte 'mellembygning' .
Takket være følgende oplysninger i Cornelius Hamsfort d.y.s
og Arild Huitfeldts bispekrøniker er vi dog langt bedre stillet
end ved dateringen af de tidligere afsnit: "Aar 1464 og 1465
haver biskop Mogens Krafse, deels paa egen Bekostning, deels
ved Hjælp af Prior Matthias i Sct. Knuds Kloster ladet pryde og
zire saavel bemeldte Kloster med nogen ny Bygning, som Sct.
Knuds Kirke med et smukt Pulpitur". Endvidere: "Samme Aar
1466 bygte han til Sct. Knuds Kirke udi Odense et Capel, hvilket han indviede den Hellige Trefoldighed, Vor Frue, Sct.
Bendt og Sct. Knud Konge og Martyr til Ære, hvor han selv
siden er begraven" .
Det omtalte gravkapel er forlængst forsvundet, men røber
sig endnu ved levn af en bred arkade, som i nordre sideskibs 4.
fag gav adgang hertil. Efter kapellets nedrivning 1582 blev
arkaden tilmuret på nær en lille dør (se s. 127), som 1868-75
atter afløstes af det nuværende vindue. De bevarede rester af
bueåbningens stik, som er synlige omkring vinduets top, både
ude og inde, er samtidige med det omgivende murværk og fortæller således, at kapellet var forudset, da denne del af mellembygningen opførtes.
Hvis Bispekrøniken skal tages helt bogstaveligt, skulle mellempartiet med tilbygninger og det store lektorium være gjort
færdige på bare tre år - mellem 1464 og 1466. Det lyder ret

Domkirken o. 1500, setfra
nordøst. Omtrent sådan har
kirken set ud, da biskop Karl
Rønnow omsider efter en mere
end 200-årig ombygning kunne
indvie Set. Knuds Kirke. Endnu
manglede dog det planlagte klokketårn på nordsiden over Set.
Knuds Kapel- en bygningsdel,
som imidlertid aldrig blev opført.
Isometrisk rekonstruktion 1:600
ved Mogens Vedsø. Nationalmuseet.

usandsynligt! Derfor hentyder årstallene, der kan have stået i
nogle stiftelsesdokumenter eller i nu forsvundne indskrifter,
nok snarere til tidspunkterne for de forskellige arbejders påbegyndelse. Et dokument, der for nylig er fundet i Vatikanarkivet
i Rom, viser da også, at man endnu i 1470' erne arbejdede på
mellembygningen.
Der er tale om en ansøgning, som en munk ved Sct. Knuds
Kirke indgav til paven i 1472 i håb om ikke at blive ekskluderet af munkesamfundet og stemplet som irregulær. I givet fald
ville han nemlig miste retten til at forvalte de hellige sakramenter eller modtage nogen gejstlig indvielse overhovedet.
Baggrunden for denne alvorlige situation var følgende: Under
arbejdet på kirkens tårn (s. 59), som han var ansvarlig for, var
en planke faldet ned og havde dræbt en kvinde. Munken hævdede dog, at han var uskyldig i kvindens død, fordi han havde
advaret hende ved højt og tydeligt at råbe: "Var - var - var"!
Dette enestående øjebliksbillede er tillige betydningsfuldt
ved at dokumentere tidspunktet for arbejdet på det aldrig fuldførte tårn, som skulle have rejst sig over nordre sideskib bag
Knudskapellet. Da tårnets nordmur var planlagt til at hæve
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sig over kapellets sydside, stod sidstnævnte nok først færdigt
ved biskoppens død 1474.
Hvorvidt resten af mellembygningen nu var helt afsluttet,
kan også diskuteres. Umiddelbart efter bispens død gennemførtes en dramatisk ændring i kirkens administration, idet
munkene fik frataget deres århundredgamle ret til at fungere
som domkapitel og vælge biskoppen (s. 64). Nu blev de med
pavens velsignelse og på Christian l's anmodning frataget denne ret og erstattet af et verdsligt domkapitel, som i øvrigt 1477
klagede over, at kirken savnede et tårn og et sakristi. Muligvis
opsattes som erstatning for tårnet en tagrytter. 15 år senere blev
munkene imidlertid atter genindsat i deres gamle rettigheder,
og 1499 kunne biskop Karl Rønnow endelig indvie kirken og
fejre, at en mere end 200-årig ombygning nu var tilendebragt.
Det er muligt, at de arbejder, som blev afbrudt ved munkesamfundets degradering, omfattede indbygning af hvælv, og at
denne sidste etape først blev afsluttet i 1490'erne.

Mellembygningen

Mellembygningens nordfacade
mod midskibet efter fjernelsen af
pulpiturerne, men inden hovedrestaureringen (s. 54). Tegningen
illustrerer tydeligt sammenføjningen med de to ældre afinit,
Gisicobygningen t. v. og koret t.h.
I det østlige fag, som er vinduesløst p.g.a. det planlagte tårn, er i
1750'erne indsat en kuruehanlesbuet arkade. Dog var der endnu
rester af blændinger og buer .fra
den oprindeliee lukkemur foruden stikket til den bevarede underdør mod tårntrappen. Målt af
Carl Lendorf og Vilhelm Petersen
1873. Efter Høyens Skrifter, II.
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Domkirkens 4. og 5. fag, den såkaldte mellembygning, kan
næppe bryste sig af prædikatet 'stor arkitektur'. Formålet med
de to mellemste fag, som rejste sig efter midten af 1400-tallet,
og muligvis først påbegyndtes af biskop Krafse, har navnlig
været rent praktisk: at forene Gisicobygningen og koret. Denne vanskelige opgave er løst med en god portion professionalisme, og hvad angår de mere spektakulære kvaliteter, må det ikke
glemmes, at vi nu i dag udvendigt savner virkningen af Knudskapellet og det aldrig opførte tårn, i det indre lektoriet.
Koret var som nævnt påbegyndt med tanke på et tværskib
som kunne formidle overgangen til Gisicobygningen. Grunden
til, at man opgav dette, kender vi ikke; men medvirkende hertil kan have været ønsket om at undgå den reduktion af højkoret, som anbringelsen af lektoriet i det smalle, tredje fag uvægerligt ville indebære. Nu flyttedes det i stedet frem til skellet
mellem 4. og 5. fag, hvorved tværskibet bortfaldt.
Forskellen mellem de noget sværere mure i koret og Gisicobygningens spinklere kunne da ikke længere udlignes ved et
sådant indskudt led. I stedet løsres problemet ved en gradvis
udtynding i nord, mens man mod syd murede et regulært hjørne på ydersiden lidt vest for sammenføjningen mellem kor og
mellembygning. Disharmonien i forhold til korets lavere vinduer sløredes af Knudskapellet og det planlagte tårn mod nord,
mens klosterets østfløj på samme måde hindrede en umiddelbar sammenligning mellem sydsidens to yderafsnit.

På mellembygningens højkirkemur mod nord ses endnu - omend præget af Herholdts restaurering - fortandingerne til det
planlagte tårns svære øst- og vestmur. Den spidse bue mellem fortandingerne viser, at tårnrummet over sideskibsloftet var forberedt til hvælv. Den tydelige,
lodrette foge til venstre markerer
sammenfojningen mellem kor og
mellem bygning.

Vanskeligst og æstetisk set mest utilfredsstillende blev hvælvslagningen over det smalle 3. fag, som måtte trækkes vestover,
hvorved højkirkevinduerne delvis blev overskåret.

Sct. Knuds Kapel og nordtårnet
Biskop Krafses kapel har ikke efterladt sig synlige spor ud over
de ovenfor omtalte rester af indgangsarkaden fra nordre sideskib. Rester af fundamentet til dets nordmur fremkom 1866 i
en afstand af ca. 8 m fra kirken og viser, at tilbygningen, hvis
murkroner korresponderede med sideskibets, har været ganske
anselig. Kapellet har sikkert haft en udvendig indgangsportal,
som kunne benyttes af den præst, der forrettede messer ved
kapellets alter og ifølge biskoppens testamente fik bolig i et
stenhus lige nord herfor. At det indre har været hvælvet kan
ikke betvivles, og muligvis har en af murene rummet et trappeløb fra kapellet til dets loft og videre til det planlagte tårn.
Det tårn, som den uheldige byggeleder førte tilsyn med i
1472, blev som sagt aldrig fuldført, men har efterladt sig tydelige spor, både udvendig på højkirkemuren i 4. fag og mod sideskibets loftsrum, hvor de kraftige murfortandinger er bevaret.
Det fremgår heraf, at tårnets mure, som muligvis var projekteret med indvendige trapper, mod nord og syd skulle hvile på
mellembygningens langmure, mens to aldrig udførte aflastningsbuer over sideskibets hvælv ville understøtte øst- og vestsiden. Den spidse skjoldbue, som forbinder højkirkemurens
fortandinger, har skullet indgå i et hvælvet mellemstokværk
under det egentlige klokkerum, som nødvendigvis måtte hæve
sig over kirkens tagflader. En fladbuet døråbning med tilhørende trappeløb, som er bevaret mod loftsrummet, skal ses i forbindelse med lektoriet.

På loftet over nordre sideskib
sesfortandingerne til det planlagte tårn samt en fladbuet dør,
der giver adgang til en delvis bevaret trappe, som skulle give bekvem adgang til tårnet fa det i
1580'erne sløjfede lektorium.
Trappens 'underder' mod lektoriet
er stadig synlig over den moderne
arkade i 4. fog (se s. 54, 165).
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Lektoriet

Hvorledes Mogens Krafies leletorium har været udformet i detaljerne, flr vi aldrig at vide. Men
alene ved at skulle lukke et kor,
hævet op over en krypt, adskilte
det sig markant fra flertallet af
gotikkens lektorieskranker. J den
henseende var opgaven beslægtet
med de romanske eksempler
(s. 80). Uanset udformningen i
Odense, har fonktionen dog med
sikkerhed givet Mogens Krafies
lektorium mange af de træk, som
sespå denne rekonstruktion af det
middelalderlige højkor i NotreDame i Paris. Lektoriet er her
en høj, skulptursmykket skranke
med foransatte sidealterborde.
Flankerende trappetårne giver
adgang (fra koret) til en platform
foroven med læsepulte på begge
sider af krucifiksgruppen. Sidstnævnte har skullet ses i sammenhæng med Lægmandsalteret foran
indgangsportalen. Koret er indrettet med korstole, grave og længst
mod øst - selve hovedalteret. Bag
dette var et baldakinkronet podium med relikvieskrin, alt måske
som i Odense. Stik efter Violletle-Duc: Dictionnaire raisonne
de l'architecture franeaise ...
(1854-68).
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Ved at flytte lektoriet et fag længere mod vest end oprindelig
planlagt opnåede man ikke blot et rummeligere højkor, men
som vi skal se tillige et sindrigt kommunikationssystem. Der er
ikke bevaret mange spor af denne skranke mellem kor og lægmandskirke, som var foregrebet i den gamle kirke og i øvrigt var
et uundværligt led i de fleste middelalderlige kirker.
Tydeligst markerer lektoriets eksistens sig i dag ved den lille
fladbuede dør, som nu står tilmuret indvendig på skibets nordvæg i 4. fag. Dens tærskel sidder hele 6,2 m over skibets gulv og
giver kun mening i forbindelse med et lektorium, der var hævet
over højkorets podium. Muligvis var selve lektoriet med dets
brystning mod skibet af træ og i så fald prydet af rigt snedkerarbejde. Underbygningen, som både skulle omfatte trappen op
til højkoret og tillige skærme flankerende sidealtre. har derimod været en muret konstruktion med to fag på hver tre små
hvælv.
Nordvæggen var oprindelig af hensyn til dens funktion som
støtte for tårnet kun brudt af to små døre foruden en høj, dyb
murblænding Den øverste af døråbningerne ud for lekroriet
gav adgang til den ovenfor omtalte murtrappe, som førte videre til det projekterede tårns nedre mellemstokværk og således
udgjorde en bekvem vej for den munk, der havde ansvaret for
klokkeringning. Foruden den eller de trapper, som antagelig
forbandt lektoriets hævede pulpitur med høj koret, har der tillige været en art løbegang over søndre sideskib, hvor den stødte
op til en højtsiddende dør mod klosterets sovesal (dorrnitorium) - en dør, som endnu ses fra 'konfirrnandstuen' over konsistoriet.
Vi kan kun beklage, at Mogens Krafses lektorium ikke er
bevaret. Det må have udgjort en særdeles monumental markering af kirkens allerhelligste, såvel i kraft af de usædvanlige
dimensioner som opstillingen af altre og udsmykning af facaden. Med sin store dybde har det nemt kunnet rumme læsepult, orgel og plads til sangere. Og så gav det munkene en
bekvem adgang til kirken, når de skulle passe altertjenesten på
alle døgnets tider.

Det kirkelige liv isenmiddelalderen
Gennem næsten 200 år lå Knudskirken som en vældig byggeplads, sådan som det er beskrevet detaljeret i det forrige. Indlysende nok har dette på mange måder sat sit præg på den kirkelige hverdag. Igennem hele 1300-tallet og langt ind i 1400-tal-

let var kirken så at sige kappet midt over. Mens man sejt og vedholdende byggede i vesten den og gradvis forvandlede det
romanske frådstensskib til en fornem gotisk kirkesal, stod den
gamle østende med højkoret, krypten og tværskibet uberørt
hen. Det vil sige, at kun denne del har kunnet fungere 'normalt'
som ramme om gudstjenester og helgenkult - selvom man bl.a.
i forbindelse med processioner i perioder må have savnet den
bageste halvdel af kirken.
Men det betød nu ikke, at den nye vestende igennem hele
1300-tallet lå ubenyttet som en tom skal. Under byggeriet har
man i sydsidens 3. fag tilsyneladende inddraget (eller ombygget) en ældre tilbygning, måske netop det Benediktskapel, der
1357 blev begunstiget med et afladsbrev (s. 44). Heri fik alle,
der besøgte kapellet og samtidig skænkede gaver hertil, lovning
på en delvis eftergivelse af deres pinefulde straf i skærsilden.
Hvis vi gætter rigtigt, betød det, at i det mindste kapellet med
sit alter har været ramme om normal gudstjensteaktivitet på
dette tidspunkt.
I løbet af 1300' erne fik tre af biskopperne også deres grave i
den nybyggede vestdel: Tidligst begravedes bygherren, biskop
Gisico (t 1300), hvis ligsten endnu i 1600-tallets begyndelse
fandtes ved nordportalen, dvs. i eller uden for det senere
våbenhus i nordvestenden. Endvidere Peder Pagh (tl339), der
havde sin grav og ligsten ved Domkirkens indgang, vel ved
hovedindgangen i vest, og sidst hans efterfølger, Niels Jonssøn
(tl362), som hvilede 'under en sort sten' i kirkens omgang, formentlig i et af sideskibene eller måske et sted i klostergangen
syd for kirken. Den sidstnævnte huskedes desuden særligt i kirken langt op i 1700' erne, fordi hans billede fandtes på en
udskåret kirkekiste, der sikkert har rummet forskellige kostbarheder - tekstiler, altersølv, liturgiske bøger eller måske værdifulde brevsager. De tre grave har - som det var sædvanligt i

Nu forsvunden kirkekiste fra
o. 1350. Biskop Niels Jonssøn
står i profil til venstre over for
Knud den Hellige, begge som
repræsentanter for Odensekirken.
l midten ses det regerende kongepar, Valdemar Atterdag og Helvig omkring et frodigt blomstrende træ, smykket med kongevåbenet. Dronningen holder i
venstre hånd en hjelm, besat
med påfugleJjer, hjelmtegnet fra
Valdemar Atterdags våben. Man
kan gætte på, at billederne hentyder til en betydningsfuld handling, hvor kongen på en særlig
måde begunstigede Set. Knuds
Kirke med gaver eller privilegier.
Ved at vælge det blomstrende træ
som hovedmotiv og tilmed
udstyre det med kongevåbenet
hentydes til to ting. Dels til den
kongelige stamme, hvora/både
Knud den Hellige og siden Valdemar Atterdag var rundet, og
dels til Det kristne Livstræ. Det
sidste var en velkendt allegori på
Paradiset, på Kristus ogpå den
udvalgte helgen, her Set. Knud,
der kunne sammenlignes med et
frugtbærende træ. Kisten blev
solgt på domkirkens store auktion i 1758 (se s. 119) til den
lærde Odenseantikvar Christian
Brandt. Brandt fik sin bror,
Jens, til at tegne kisten, men tog
siden skatten med sig til København, og herefter fortaber dens
skæbne sig i det uvisse.
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middelalderen - været genstand for kirkelige ceremonier, både
ved selve begravelsen og i forbindelse med de tilbagevendende
mindedage for de afdøde. Og efter at de mest generende stilladser var blevet fjernet fra skibet, har Knudsbrødrene nok i
øvrigt vidst at etablere en interimistisk forbindelse med østendens kirkerum.

Dronning Margrete og Domkirken

Knud den Helliges billede, vist
på ende gavlen af den nordlige
række korstole i Roskilde Domkirke som pendant til den sjællandske domkirkes særlige skytshelgen, Set. Lucius. Stolene, der
bærer årstallet 1420, indrammer
kannikekoret. øst herfor og
umiddelbart foran alteret fik
dronning Mmgretes prægtige
alabastersarkofog sin plads tre år
efier. i 1423. Også højalterets
tavle viste i senmiddelalderen et
billede af helgenkongen fra
Odense.

62

Fornyelsen af selve koret, dvs. af kirkens tre østligste fag, skete
i de første årtier af 1400'erne, i dronning Margretes (13871412) og Erik afPommerns (1412-39) regeringstid. Det forekommer oplagt, at netop fornyelsen af Domkirkens vigtigste
del, østpartiet - rammen om kirkens kosteligste skat, Knud den
Helliges relikvier - skulle være iværksat under dronningen og
måske ligefrem på hendes tilskyndelse. Efter sønnen, kong
Olufs død var hun selv i 1387 blevet hyldet i Odense, først i
Set. Knuds Kirke og siden på det tynske landsting. Som et
bevidst led i sin unions politik viste hun Set. Knud stor
opmærksomhed sammen de to andre nordiske kongehelgener,
Set. Olav og Set. Erik - 'De hellige tre konger' , som de bl.a.
blev kaldt i en senmiddelalderlig bønnebog. Hun betænkte
gavmildt de tre kongers respektive gravkirker i Odense, Troridhjem og Uppsala med gaver og lønnede desuden pilgrimme for
- på sine vegne - at besøge deres skrin, både som en fremtidssikret investering til gavn for sin egen sjælefred og som en
demonstration af de tre nordiske rigers fællesskab.
Mindet om Knud den Hellige blev i Odense Domkirke særligt knyttet sammen med erindringen om dronningen selv og
hendes familie. Til gengæld for dronningens velgerninger lovede domkapitlet i 1408, fire år før hendes død, at bygge et særligt alter i kirken, viet til Knud den Hellige. Det skulle srnykkes med et billede af helgenen, og foran det skulle man 'hver
dag indtil Dommedag' afholde en messe for Set. Knud, mens
et lys brændte, efterfulgt af en lovsang til Vor Frue, hyldet som
den blomstrende rose ("O florens rosa"). Alt sammen for dronningens, hendes fars og mors (Valdemar Atterdags og Helvigs)
sjæle og - ikke at forglemme - til gavn for arvinger og efterkommere. Hertil kom en særlig mindegudstjeneste for den
kongelige familie, afholdt hvert år 'til evig tid' på dagen efter
Set. Knuds dag (dvs. den 11. juli) med en messe og atter en
Mariahymne, denne gang afsunget foran Domkirkens Vor Frue
alter. Som belønning for deres umage vankede der bagefter
både øl, brød og penge til de implicerede munke, alterpræster
og peblinge.

Detaljer af forsvundne kalkmaferier i korhvælvet fra o. 1425. I
østkappen så man den korsfostede Kristus, flankeret af Den
hellige Kristoforus og Set. Georg
med dragen. Mod nord og syd
var Den Hellige Dorothea og en
biskop, sikkert også en helgenfigur. Farvelagt tegning af
August Behrends 1873. Nationalmuseet.
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28. oktober 1412 udåndede dronning Margrete. Hendes
sidste hvilested blev dog ikke Odense. Selv havde hun ønsket at
blive begravet i cisterciensernes klosterkirke i Sorø ved siden af
sin søn, Oluf, og sin far, Valdemar Atterdag, men planerne
ændredes af efterfølgeren, Erik af Pommern, støttet af Roskilde
Domkirke, hvis biskop og domkapitel i særlig grad havde bistået dronningen i hendes unionsbestræbelser. Hendes pragtfulde
alabastersarkofag danner endnu i dag centrum i Roskilde Domkirkes kor, som i 1420' erne blev nyudstyret med to rækker
smukt udskårne korstole. Som en hilsen fra Odense og en påmindelse om rigshelgenens betydning troner Knud den Helliges billede på den ene endegavl over for Roskilde Domkirkes
egen værnehelgen, Set. Lucius.

Nyindretningen

af den gotiske katedral

Om indretningen af det nye høj kor og den ombyggede krypt i
Odense ved vi til gengæld kun lidt. Nu forsvundne kalkmalerier viste i østhvælvet billeder af den korsfæstede Kristus, flankeret af den hellige Kristoforus og Set. Georg (Set. Jørgen) med
dragen: Alle var de vigtige fremstillinger, der understregede
besejringen af ondskaben, og sammen med billedet af Krisrushovedet i den tilstødende hvælvflig havde de en særlig kraft for
iagttageren, der både kunne forvente umiddelbar beskyttelse
mod død og ødelæggelse og ekstra nedslag i summen af skærsildens pinsler. Djævlens virksomhed gennem synd og fristelser,
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Biskop Karl Rønnow, vistforan
et prospekt af Odense. Til højre
ses Set. Knuds Kirke, d%g med
tårn og tagrytter, der begge stammede fa 1500-tallets anden halvdel Til venstre sesSet. Hans Kirke.
Pennetegningen af biskoppen
findes i Cornelius Hamstort den
yngres Bispekrønike, påbegyndt i
1573. Det Kongelige Bibliotek.
Biskoppen er ifort en fornem
kåbe med broderede borter langs
kanterne. Prydborter af den slags
kunne være smykket med billeder
afstående helgenfigurer, som de,
der sespå illustrationen s. 65.
Disse figurer stammer netop fa
en gammel kor- eller bispekåbe
afblåt fløjl, tidligere i Domkirkens eje. Figurerne, der ud fa
stilen at dømme måske stammer
fa Nordtyskland, var oprindelig
applikeret på kåbensforkanter.

værst af alt Hovmodet, blev netop udpenslet i billeder på korets
næstøstligste hvælv (s. 71).
Sidste fase i Domkirkens store forvandling bestod som
nævnt i at rive det gamle tværskib ned og bygge øst- og vestenden sammen. Vigtige højdepunkter undervejs var opførelsen af
lektoriet og biskop Krafses gravkapel i 1460' erne. Endelig langt om længe - kunne Karl Rønnow nyindvie kirken i 1499.
Ud over byggeafslurningen kunne biskoppens indvielse også
have haft sammenhæng med en anden begivenhed af radikal
betydning for Knudsbrødrene, nemlig enden på et ret usædvanligt mellemspil: 1474 lod Christian I med pavens velsignelse det gamle munkesamfund udskifte med en verdslig adrninistrationsstab i bispens tjeneste. De nye embedsmænd eller
kanniker, som ikke var bundet ved noget munkeløfte, havde
som deres fornemste opgave at skaffe ensartede liturgiske
bøger, gældende ikke bare for Domkirken, men for hele Fyns
Stift. I Set. Knuds Kirke skulle de samtidig sørge for nye messeklæder og andre prydelser (måske bl.a. nyt altersølv eller altertavler), et saktisti, beregnet til opbevaring af disse sager, og et
tårn til ophængning af kirkens klokker, der hidtil havde været
anbragt i interimistiske tagryttere over vestfacaden eller på
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langhuset. Af disse mange prisværdige initiativer ved vi kun
med sikkerhed, at selve bogproduktionen blev ført ud i livet på
imponerende kort tid og ydermere som pionerarbejder. nemlig
intet mindre end de første danske, trykte bogværker, produceret i Odense og Lubeck: Odensebreviariet (1482), Odensemissalet og Odenseagenden (begge fra 1483) med liturgiske tekster,
beregnet til tidebønner og messer samt øvrige kirkelige handlinger.
Selvom det nye regimente i Domkirken nok var præget af
effektivitet, og de vellønnede kannikeembeder til en vis grad
har gavnet beskæftigelsessituationen - i det mindste inden for
den fynske adel og blandt sognegejstligheden - havde det
bestemt også modstandere, og dets levetid blev kun kort. 1490
- kun 15 år efter kapitlets oprettelse - kom munkene tilbage
igen, støttet energisk af den unge kong Hans og hans mor,
enkedronning Dorothea, der med stor bekymring havde erfaret, hvordan det i disse år var gået ned ad bakke med miraklerne ved Knud den Helliges grav. Og hvis dette var udtryk for
helgen kongens misfornøjelse over tingenes tilstand, hvem turde da længere regne med hans forbøn i Himmelen? Det kunne
selvfølgelig allermindst projektets kongelige ophavsmand, den
nyligt afdøde Christian I (t 1481), der ellers selv havde vist Set.
Knud skyldig respekt ved at opkalde en søn efter ham og yderligere lade helgenen male sammen med Set. Olav på væggen i
sit gravkapel, Helligtrekongers kapel i Roskilde.

Domkirkens genindvielse
Man havde gerne været til stede ved den højtidelige indvielse af
Domkirken, der efter flere generationers ihærdige bestræbelser
omsider fandt sted den 30. april 1499 efter et festmåltid og forskellige ofringer - under stor højtidelighed og pragt og med
mange indbudte gæster, som der står i kilderne.
Den vigtigste handling i indvielsesceremonien, som kun
kunne gennemføres af biskoppen, ledsaget af assisterende præster, var den fornyede helliggørelse af kirkens vægge, både udog indvendigt. Biskoppen foretog en rundvandring i og omkring kirken og gjorde med tommelfingeren, fugtet i hellig olie,
et korstegn 12 forskellige steder, der samtidig markeredes med
malede kors, alt imens et vokslys blev tændt hvert sted. Også
altrene og altertilbehøret nyindviedes med hellige olier og korstegn. Hele ceremoniellet skulle, som det understregedes af de
ledsagende salmer og tekstlæsninger, anskueliggøre kirkens status som 'Guds hus og Himmelens port' (jfr. l. Mos. 28,17)
eller som Det himmelske Jerusalem (jfr, Ab. 21, 2-5).

Otte broderede helgenfigurer
fra en nu forsvunden kor- eller
bispekåbe, oprindelig sat parvist
over for hinanden. øverst var
nok Set. Paulus og Set. Peter,
dernæst Johannnes Evangelisten
og Set. Andreas, Set. Katharina
og Set. Barbara og sidst Maria
Magdalene og Set. Dorothea.
Figurerne er broderet med silke,
guld- og selutråd, o. 1500.
Nationalmuseet.
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Så længe processionen endnu bevægede sig rundt i skibet,
har de læge kirkegængere godt kunnet følge med, med alle sanser taget i brug. De har kunnet høre læsningen, korsangen og
messeklokkernes lyd, mærke duften af røgelse og de brændende vokskærter og med øjnene glæde sig over optoget af de prægtigt klædte gejstlige med biskop Karl Rønnow i spidsen, iført en
guldindvirket og silkebroderet korkåbe, måske den kåbe, hvorfra stammer en ræke broderede helgenbilleder, nu i Nationalmuseet.
Men så snart processionen var passeret igennem åbningerne
i den nye korskranke, var der lukket af for menigmand. Hvad
der foregik i højkoret, det allerhelligste, var kun beregnet for
gejstligheden. På afstand kunne man ganske vist høre instrumentalmusikken og sangen fra podierne øverst på skrankemuren eller fra de nyudførte, udskårne korstole, der stod langs
begge korets vægge. Resten af skuespillet var usynligt for flertallet. Under gudstjenesten opfattedes koret nemlig som et
ophøjet, helligt sted. Det var intet mindre end Himmelen selv,
hvor Gudfader, Sønnen og Helligånden bogstaveligt var til stede, omgivet af engle og et udvalg af helgener, som gennem deres
relikvier på høj altret også personligt tog del i højtideligheden.

Festligheder for Set. Knud

Knud den Helliges kranium blev
i senmiddelalderen opbevaret i
en særlig relikviebeholder som
dette hovedrelikviar med den
hellige kong Sigismunds hjerneskal. Relikviegemmet fandtes i
den sachsiske kurfjrste, Frederik
den Vi'sesstore relikviesamling i
Wittenberg. Kurfjrsten var lillebror til dronning Christine. Træsnit af Lucas Cranacb den ældre.
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Først blandt disse helgener var naturligvis Set. Knud, 'som nu
i Himmelen bor og (... ) salig færdes i engles kor', sådan som
han lovpristes i en hymne. Han hædredes ikke blot ved denne
lejlighed, men huskedes bestandig i kirken gennem hele året.
Højdepunkterne var - som tidligere nævnt - hans særlige helgendage, skrinlæggelsesdagen, den 19. april og i særlig grad
martyrdagen den 10. juli, da ikke bare Domkirken, men hele
byen har stået på den anden ende. Festen i juli begyndte allerede den 9. og strakte sig over hele otte dage, frem til den 17. juli.
Den store tilstrømning af gæster blev også en oplagt anledning
til afholdelsen af et stort marked i byen, Set. Knuds marked, på
selve helgendagen. Pilgrimme fra fjern og nær har sammen med
byens borgere indfundet sig ved kirken til en eller flere af de
gudstjenester, der døgnet rundt blev holdt til hans ære, ikke
bare begrænset til indendørs handlinger, men også afviklet i det
fri, når helgenens skrin og øvrige relikviebeholdere i procession
blev ført rundt i byen. Her var der en enestående lejlighed til at
komme tæt på de kraftbærende relikvier, der for den troende
både gav håb om helbredelse for sygdomme og om reduktion
af skærsildens pinefulde straffetid. Ved Set. Olavs skrin i Troridhjem, som der skulle hele 60 mand(!) til at bære rundt, var der

De senmiddelalderlige korstole.
der for en dels vedkommende
stadig befinder sig i højkoret,
talte oprindelig et større antal,
som var opstillet i to rækker
langs korets nord- og sydside.
Stolene er gennem tiderne blevet
ændret og repareret så meget,
at kun dele af den oprindelige
helhed er bevaret. Vi må således
savne de lodrette sidestykker
{endegavlene}, rygpanelerne og
den kronende baldakin. Anskaf
felsen afstolene folder måske
sammen med den bevægede tid i
de sidste årtier af 1400-tallet,
da Domkirkens munkesamfimd
blev erstattet af et verdsligt domkapitel (s. 64).

yderligere forsynligt fæstnet små poser til siderne, for at man
kunne lægge eventuelle offerpenge heri.
Senmiddelalderens nok mest prominente borger i Odense,
dronning Christine, huskede naturligvis Knudsfesten, når hun
var i byen. Hun betalte i 1504 for snoede vokslys til processionen med Knudsskrinet og gav gentagne gange i de næstfølgende år penge både til fattigfolk og til de, 'der sang messer'. Og
hun glemte heller ikke at ofre til de relikvieskrin, der var udstillet på altrene i festens anledning. Det gælder selvsagt Knuds- og
Benediktskrinet, men derudover nævner hendes regnskabsbøger udtrykkeligt Set. Knuds hoved og Set. Albans arm, dvs.
'talende relikvieskrin', der var formet efter deres hellige indhold. Det er i den forbindelse værd at bemærke, at helgenkongens kranium på det tidspunkt - og isenmiddelalderen
måske også permanent - har været udtaget af det store skrin
og fremvist i en særlig forgyldt beholder. Dette kan nemlig
forklare, hvorfor netop denne del af den hellige mands levninger ved en undersøgelse viste sig at have et særlig højt guldindhold!
Ved de store fester har kirkens vigtigste relikviebeholdere
været samlet i en opstilling på højalterbordet - og kirken kan
meget vel have haft flere skrin med Knudsrelikvier end de
kendte. Således fandtes bl.a. i Lunds Domkirke, der også holdt
sin kongelige velgører i hævd, ikke mindre end fem forskellige
skrin med dele af Knuds hår, tænder, armknogier og kappe.
Et eller flere repræsentationsbilleder af Set. Knud, stående
eller tronen de med sine regalier, krone og scepter eller et af sine

Portræt af dronning Christine,
der knæler i bøn foran billedet af
Kristus, vist som Smertensmanden. Detalje afpredellaen på
Claus Bergs altertavle (S. 141).
Den fromme dronningfordelte
gavmildt gaver, ikke bare til
kirken, men også til både høj og
lav uden for denne verden, til
'betrængte enker, stormænd. lærde
og højbårne, børn og gamle; som
hendes nu forsvundne epitafium
i Gråb.-ødre Kirke fortalte om.
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Midtskabet fra den senmiddelalderlige altertavle fra Set. Peders
Kirke i Næstved (s. 8 og 13).
Tavlen med den tronende konge,
der holder et liijesmykket scepter
og et lågkar (ciborium) til opbevaring af det indviede nadverbrød, smykkede tidligere et
sidealter. viet til helgenkongen.
Mange bønner, svarende til
ordene, som står skrevet under
helgenfiguren, er sikkert blevet
rettet både til Knud den Hellige
i Næstved og til lignende gengivelser af helgenen på altertavler
eller andre billeder i Odense
Domkirke. Nationalmuseet.

øvrige attributter, har indlysende nok været et fremtrædende
element i Domkirkens udsmykning. Vi må også forestille os, at
der flere steder i kirken, f.eks. på altertavler, vægmalerier, bygningsskulpturer eller bogillustrationer har været vist billeder af
hans liv og død.
Som erstatning for billederne har vi i dag de liturgiske tekster at holde os til. I gudstjenesteteksterne til de store fester
skildres både hans levned og drab med udgangspunkt i de gamle legender, miraklerne ved hans grav og endelig hans ophøjelse
som martyrkonge i det himmelske hof, kronet med ærens gyldne og ædelstensbesatte krone. Læsningerne og musikken har
vekslet suggestivt, og tid og sted er blevet ophævet under gudstjenesten, der snart genkaldte sig fortidens drama, snart fremhævede de aktuelle liturgiske handlinger i kirken og snart løftede tilhøreren op i en overjordisk, himmelsk sfære:
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"r dag skal der være glæde i Himmelens haller og fryd i jordens riger, fordi
den glorværdige konge Knud i dag har ombyttet sit jordiske kongerige med
det himmelske og laurbærkranset med blod har triumferet i kongeborgen i
det høje. r dag skal englenes kor juble og helgenernes toner lyde i samklang,
fordi den navnkundige martyr Knud i dag særres i ærens højsæde og krones i
hæder og ære af det evige rige.
r dag

skal præsterne, jublende med klangfuld røst, synge hans pris i lovsang
og det fromme folk vil juble højlydt, fordi Knud, som Gud elsker, i dag har
forladt det trange jordeliv og holdt sit indtog i Himrnelpaladser, hvor han nu
vil regere sammen med Krisrus.

r dag skal alle juble

i Herren, og vi vil fejre hans festdag med hymner og sange.
Fordi vi engang hyldede Knud som vores beskytter på jorden, vil vi nu kunne glæde os over at have en forbeder hos Gud i Himmelen."

Domkirken og byen
Selvom Domkirken ved de store kirkefester sikkert har været
fyldt til bristepunktet, udgjorde kirken og klosteret med de tilhørende jorder ned mod Odense A i det daglige en afsondret
verden - en by i byen, adskilt fra det pulserende liv i den omgivende købstad. Odense var en by i rivende vækst i senmiddelalderen. Allerede fra midten af 1300'erne udvidedes byen gradvist mod nord og vest, og befolkningstallet tog til, ikke mindst
som følge af en markant tysk indvandring.
I princippet havde Domkirken ingen særlige forpligtelser
over for byens indbyggere. Det var en klosterkirke uden sognekirkens specielle omsorgspligter i forhold til de nærrnestboendes åndelige tarv. Ganske vist havde munkene meget tidligt
som nævnt fået tilladelse til bl.a. at døbe, prædike og besøge
syge på linje med almindelige sognepræster, men det er ikke

Prospekt af Odense efter pennetegning i Cornelius Hamsfort
den Yngres Bispekrønike, påbegyndt i 1573. Vuet af de fire
store bykirker (Domkirken vist
yderst til højre endnu uden sit
uesttårn), har næppe været forskellig fra situationen i senmiddelalderen. Det Kongelige Bibliotek.
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Giv, for at du selv kan gives'
Sådan lød det enkle regnestykke
i middelalderen. Gaver til kirken
og til de fattige tjente et og samme
formål, som det bl.a. udtrykkes
i biskop Mogens Krafies testamente fra 1474: At være Gud og
Set. Knud til Lov og pris, sjælen
til hjælp, ro og lise ogfattige
mennesker til gavn til evig tid.
Med disse midler sikrede man
sig forskellige liturgiske ydelser
i form af messer ogforbønner.
I gudstjenesten huskede man ikke
blot gavegiveren ved navn, men
nævnte også de døde. Herved
blev levende og døde bundet
sammen i et skæbne- eller solidaritetsfællesskab, der varede ved
lige til Dommens dag.
På billedet ses en messehandling, celebreret af selveste paven,
Set. Gregor. Gevinsten kan aflæses
nederst til venstre: To små nøgne
sjæle slippes ud afSkærsildens
pinefoLde flammer. Træsnit, muligvis fra Augsburg, o. 1470-80.
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sikkert, at de har gjort særlig brug af disse rettigheder. Faktisk
er vi ganske uvidende om, hvorvidt Domkirken i middelalderen overhovedet var i besiddelse af en døbefont!
Noget helt andet var de opgaver, der hørte sammen med
de vidtforgrende aktiviteter i forbindelse med begravelsen og
den efterfølgende sjælesorg for de afdøde. Det gjaldt ikke bare
for medlemmer af munkesamfundet, men også for udvalgte
personer fra den omgivende verden, som Knudsbrødrene allerede fra 1139 fik tilladelse til at begrave. Man skulle have troet,
at Domkirken som et helligt sted i kraft af sine dyrebare relikvier ville have tiltrukket mange interesserede. Men arkæologerne kan - i det mindste, hvad angår begravelser på Domkirkens kirkegård nord for selve bygningen - belære os om, at tætheden af grave er påfaldende sparsom i forhold til nabokirkegården ved sognekirken, Sct. Albani. Med andre ord: Domkirken synes at have været et relativt lukket land for lokalbefolkningen, der foretrak at blive begravet ved de øvrige sognekirker eller ved en af byens tiggermunkeklostre. Det samme
indtryk giver et overblik over de - indrømmet - kun i begrænset omfang kendte begravelser inde i kirken.
Næsten vigtigere end graven var dog de messer og forbønner,
som man kunne sikre sig hos kirkens præster. Som enhver
anden tjenesteydelse kunne disse evige goder erhverves for en
fastlagt pris, både ved fromme handlinger (feks. ved pilgrimsbesøg) og ved kontant betaling i form af gaver til kirken, det
være sig jord, penge og ejendomme eller bidrag til kirkens bygning, udsmykning og gudstjenester. Denne investering i fremtiden sikrede, at sjælens ophold i skærsildens rensende flammer
kunne afkortes før den attraktive slutgevinst, opnåelsen af
Guds nåde og et evigt liv i Paradis.
I senmiddelalderen kom Domkirken til at spille en stigende
rolle for folk i byen. Til gengæld for gaver til kirken håbede
man at kunne sikre sig en bedre tilværelse i Himmelstaden.
Blandt de gavmilde givere af gods, både til messepræster,
altre, liturgisk udstyr og - i et enkelt tilfælde - til en hel kapelbygning, finder vi dog i første række Domkirkens egne embedsmænd. Det var bisper som Navne Gyrstinge (tl440), Mogens
Krafse (tl474) og Jens Andersen Beldenak (tl537) eller kanniker, knyttet til kapitlet som Claus Andersen Ulfeldt (tl497),
Jens Eggertsen Satzleff (to. 1499) og Hans Urne (to. 1504).
Flere af dem havde i øvrigt deres boliger lige op ad Domkirken,
nord for kirkegården, på en strækning, der næsten b~ude kaldes
'Store Kannikestræde'.
Når disse fortjenstfulde mænd sørgede så godt for deres
arbejdsplads, var det naturligvis også, fordi de netop havde

udvalgt Set. Knuds Kirke som gravkirke. Herom blev man
erindret gennem forskellige gravminder, våben- eller figursmykkede gravsten eller - som det nok mest interessante mindesmærke - et stort epitafium, opsat vistnok i koret, over Jens
Andersen Beldenak. I kraft af sin usædvanlige begavelse oplevede denne farverige person at komme helt til tops i det offentlige hierarki, men måtte også til overflod på sin egen krop mærke successens bagside og den dybeste fornedrelse - et lærestykke i 'Tilværelsens omskiftelighed' eller 'Lykkens ustadighed' ,
som han i Domkirken personligt blev mindet om, når han
holdt messe i højkoret, stående under billedet af Lykkehjulet.
I sine sidste år, efter et uventet 'come-back' på bispestolen,
forfattede han egenhændigt sin egen gravskrift, vel på en pergamenttavle, med en plads åben forneden, sådan at en anden
betænksom sjæl kunne indsætte dødsdatoen, når han engang
var stedt til hvile i nærheden af epitafiet. Lidet skulle han ane, at
den lunefulde skæbne nok en gang skulle spille bold med ham!
1533 blev Beldenak i sit otium på gården Kjærstrup på
Tåsinge taget til fange af sine fjender og udsat for de mest gruopvækkende pinsler, som vi hører om i et latinsk digt, sikkert
også skrevet af ham selv, i et voldsomt - og berettiget - angreb
på forbryderne:

Udsnit af forsvundne kalkmalerier i korets 2. hvælvfagfra o.
1425. Den eviggyldige sandhed
om Hovmodet, der står for fald,
eller tilværelsens omskiftelighed
var illustreret med et Lykkehjul,
der i sin bevægelse snart bringer
mennesket til tops, snart vælter
det ned fi-a sin piedestal og knuser det. Tilstedeværelsen af en
grotesk figur til venstre kan derimod vanskeligt forklares. Farvelagt tegning af August Behrends
1873. Nationalmuseet.

"De pinte mig med stød og slag af alle slags, og knuste så mit underliv
- og hvem forbyder mig så at give dem det guld, de forlanger?
Mund, tænder, næse, kønsdele og arme blev underkastet pinsler,
og dertil kan man føje hænderne og fødderne.
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Og tænderne blev ikke bare knust, men ganske enkelt slået ud af munden,
som man den dag i dag kan se det der på steder.
Og rvivler du mon på, at jeg fik en testikel knust? Så se her, læser,
spørg mig med undren, hvordan det gik til:
Testiklen blev spændt op mod benet med et reb,
blev presset ind imod mit ben og gik til grunde.
Hver af de andre legemsdele vidner for sig selv,
Men næsen blev mast på en særlig forbløffende måde (... )"

Portræt af Jens Andersen Beldenak, der knæler som stifter med
sit tilhørende våbenskjold på
midtskabet af fløjaltertavlen i
Nørholm Kirke i Himmerland
På den venstre sidefløj var vist
Fynsbiskoppens særlige beskytter,
Knud den Hellige.

Sidste akt i dramaet blev antagelig også nedskrevet på epitafiet,
men denne gang efter hans død, afhans embedsbroder og efterfølger på Fyns bispestol, Jørgen Jensen Sadolin. Trods det lutherske systemskifte ved Reformationen omtalte denne sin forgænger med stor respekt og pietetsfølelse og kunne nu omsider
angive de manglende slutdata: "Død på Sct. Fabians dag (20.
januar) 1537 i Lubeck".
Af fromme givere uden for den gejstlige kreds kender vi kun
få: Ud over TellofEriksen Bjørn, der o. 1500 betænkte Vor Frue
alter med en andel i en gård - noget, han dog siden fortrød og
hjem tog igen - skal især fremhæves et ægtepar, ridder Frederik
Barsebek (t1493) til Elvedgård og hans hustru, Beke Hennekesdatter Krummedige. Parret skænkede en messehagel af "gyldenstykke" (guldindvirket brokade) til Domkirken og blev selv
stedt til hvile under en gravsten i midtskibet. Måske har ridderen også haft tilknytning til det 'hr. Frederiks alter', viet Vor
Frue, der stod i kirkens vestende. Alt i alt er det dog en talende
kontrast til situationen ved en af byens andre klosterkirker, der
samtidig fungerede som sognekirke - nemlig johanniterklosterkirken, Sct. Hans. Her havde den fynske adel deres foretrukne
kirkelige tilholdssted i senmiddelalderens Odense, og det kan
bogstaveligt aflæses af en rigdom af prægtige gravminder her.

Håndværkere og andet godtfolk i Domkirken

Gildessegl fra Knudsgildet i
Odense, o. 1250. Helgenkongen
troner med sit liljescepter og lågkar (ciborium). Efter Knudsbogen (1986).
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Blandt byens håndværksgilder kan det noteres, at skomagerne i
1521 til gengæld for at få deres privilegier fornyet af dronning
Christine lovede at holde sjælemesse for hendes slægt ved Sct.
Knudsalteret i kirkens vestende. Normalt holdt skomagerlavet
dog til i Gråbrødre Klosterkirke, hvor de havde deres eget alter
og for øvrigt også en særlig parcel på kirkegården til deres fagfæller. På samme måde blev Knud den Hellige hædret af købmandsgildet, men også det skete på afstand af Domkirken,
nemlig i Sct. Albani Kirke. Købmændene i Odense fremhævede både helgenkongen og Den hellige Treenighed som deres
beskyttere, forlangte medlemskab af Knudsgildet som obligatorisk adgangskrav og lod yderligere hver torsdag læse messe

med efterfølgende bøn (kollekt) for Knud ved deres eget alter i
den førnævnte kirke.
Skrædderlavet, derimod, fik i 1480 tilladelse til at oprette et
selvstændigt alter i Domkirken til ære for Jomfru Maria, Set.
Knud og alle Guds helgener. Hertil lønnede medlemmerne og
deres hustruer - de såkaldte 'gildesøskende', en særlig præst, der
skulle holde messer og bede, både for de døde og de levende,
mens der yderligere blev 'leget', dvs. spillet på orglet (se også s.
153). Alteret blev udstyret både med en alterkalk, smykket med
Jomfru Marias billede, og en disk, en lille messebog med 14 messer og to messehagler af blomstret arrask (dvs. uldent stof fra den
franske by, Arras) og af blå silke 'af den bedste', sikkert forarbejdet med særlig omhu af lavets egne medlemmer. Det hele skulle
opbevares i et skab i koret. En altertavle har nok heller ikke manglet som udsmykning af bordet, men den kender vi desværre ikke.
Byens ældste og ærværdigste gilde, Set. Knudsgildet, der allerede o. 1245 fik sine statutter stadfæstet af Erik Plovpenning,
havde selvfølgeligkongehelgenen som sin særlige beskytter. I gildets forordninger - eller i senere bevarede versioner heraf - står
dog ikke noget om, til hvilken kirke eller alter det var knyttet.
Altre, viet Set. Knud, var der flere afi Domkirken, men vi mangler tilstrækkelig konkret viden til at binde de løse ender sammen.
Strengt taget lige så usikkert er det, om vi skallede i Domkirken
efter det alter og præsteembede 'i Odense kirke', knyttet til Kristi Legeme(sgilde), som Erik af Pommern i 1428 overlod gods til.
Hvis gildet var knyttet til Domkirken, ville det have spillet en
hovedrolle ved processionen under den store Kristi Legemsfest,
da den indviede hostie i en monstrans blev båret i triumftog
under en baldakin, holdt af gildets medlemmer, ud gennem en
af kirkens portaler og rundt i byen efter en nøje fastlagt rute.
Et af Domkirkens hovedaltre, Helligkorsalteret eller Lægmandsalteret. stod under det store krucifiks ved vestsiden af
korskrankemuren. Også det blev særligt bestyret af et fromt
broderskab, det såkaldte præstekalente - en sammenslutning af
gejstlige, der dog også gav plads for enkelte lægfolk. Blandt
medlemmerne i Domkirkens præstekalente var vistnok selveste
kong Hans og dronning Christine. I slutningen af 1400' erne
fik alteret en stor godsgave fra en af kannikerne, den rige Jens
Eggertsen Satzlef, der antagelig selv var oldermand for det
omtalte broderskab. Han forærede det generøst sin slægtsgård
'syd for Adelgaden ved de nederste Fiskebænke tværs over for
Biskopgården' . Midlerne blev brugt til at aflønne en alterpræst.
og det har sikkert været en lækkerbisken i økonomisk henseende, siden kannikens arvinger efter Reformationen måtte kæmpe hårdt for at fa godset tilbage igen.

En teglflise, smykket med et indridset billede af en monstrans
med en tydelig gengivelse af en
oblat, dvs. den indviede hostie,
ses endnu i dag indmuret

i dom-

kirkens 4. støttepille i nord, tæt
ved den gamle nord dør. Måske
er det netop en hentydning

til

Kristi Legems-processionen,

der i

Domkirken

måtte fores ud gen-

nem nord portalen,

som vendte

ud i mod byen. Det kan dog
også være en hentydning

til en

begravelse på stedet. Aftegning
ved Hugo Johannsen.

National-

museet.
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Reformation og
kongeligt kirkestyre
I 1538 udstedte Magistraten i Odense et vigtigt dokument.
Heri fastslog man, at Knudsbrødrene 'som gode og hæderlige
klostermænd' og 'før den nye skik nu er kommet', havde
opfyldt deres gudstjenesteforpligtelser til punkt og prikke med
messer og tjenester døgnet rundt, heriblandt en række messer
ved forskellige sidealtre i kirken. Baggrunden var en klage fra
den nye lutherske biskop (eller superintendent, som han nu
skulle kaldes),Jørgen Jensen Sadolin, over at munkene ikke rettede sig efter den kongelige forordning, dvs. den lutherske Kirkeordinans, der netop var udgivet på tryk året før (1537). Interessant nok gav et kongebrev samme år munkene - i hvert fald
for en tid - lov til at være fritaget for at følge ordinansen, men
det har sikkert ikke kunnet gå ret længe.
Under alle omstændigheder fik biskoppen sin vilje på et
andet vigtigt punkt. De gode klostermænd, anført af prioren,
Christiern Poulsen (s. 76), blev beordret til at lade deres hår vokse og ikke længere 'rage vores krone'. Kort sagt: det var slut med
at bære tonsur. Selvom de gamle katolske sædvaner endnu har
været dybt rodfæstet i deres hjerter, skulle munkene i det mindste udadtil demonstrere, at en ny æra var oprundet!

De to første evangeliske biskopper
i ivrig disput, Jørgen Jensen
Sadolin og Niels Jespersen med
sit Graduale under armen. Pennetegning i Cornelius Hamsfort
den Yngres Bispekrønike, påbegyndt i 1573. Det Kongelige
Bibliotek.

Den lutherske nyordning
De ovennævnte oplysninger fra et enkelt år er - i stort og småt
- talende vidnesbyrd om den store kirkelige omvæltning eller
trosskifte, som den lutherske Reformation medførte. På Fyn
kan de første tendenser allerede spores i 1520'erne, selvom den
officielle gennemførelse først fandt sted i 1536. I Odense sneg
'lutheriets gift', dvs. reformatoren Martin Luthers lære, sig tidligst ind i 1530'ernes begyndelse, bl.a. personificeret i Jørgen
Jensen Sadolins skikkelse. Han var som nævnt fra 1537 Fyns
første lutherske superintendent. Sadolin fik i 1532 bolig i Knudsklosteret som medhjælper for den katolske biskop, Knud Gyldenstjerne, og her har munkene måttet finde sig i hans prædikener, holdt helt i Luthers ånd. Hvis de ikke allerede havde hørt
det fra andre, kunne han nu belære dem om tingenes rette
sammenhæng, som det bl.a. skete ved et stort møde for alle
Fyns præster (et såkaldt landemode) i byen i maj 1532. Her

Prospekt af Domkirken og dens
nærmeste omgivelser, vist 1593.
Udsnit af Georg Brauns og
FransEogenbergs Odensekort.
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Christiern Poulsens længst forsvundne gravsten, der allerede
blev hugget i 1546, knap 30 år
før den aktuelle dødsdato (I 6,
august 1575), viser den tidligere
benediktiner, nu iklædt en knælang kåbe, som den kunne være
båret af enhver borger eller embedsmand på hans tid, det være
sig verdslig eller gejstlig. På
hovedet med det halvlange hår
dækker en baret over resterne af
den tonsur, som vi må tro, forlængst er groet ud. Kobberstik o.
1680 efter brødrene Jens ogJacob
Bircherods værk om monumenter
og indskrifter fra Odense.
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fremlagde Sadolin, 'fordi det pavelige regimente snart går
under', Luthers lille katekismus og 30 artikler, der byggede på
den lutherske kirkes vigtigste læregrundlag eller 'grundlov'.
Deri var det fastslået, at mennesker udelukkende kunne opnå
Guds nåde og tilgivelse for Kristi skyld ved Troen alene. Derfor
var det helt omsonst at ville behage Gud gennem 'barnagtige og
unødvendige gerninger' som f.eks. at holde bestemte fastedage,
købe aflad eller beskæftige sig med broderskaber, valfarter, helgendyrkelse, rosenkranse, munkevæsen og lignende. At dyrke
helgener og søge deres forbøn over for Gud var lige så overflødigt, selvom de hellige mænd og kvinder for deres tro og gode
gerninger stadig var værd at efterligne. En lignende tolerance
uden total fordømmelse angik de kirkelige skikke og ceremonier. Også disse kunne efter Luthers mening bibeholdes, så længe
de tjente til ro og orden eller til belæring af ukyndige - bare de
ikke førte til misbrug.
Selvom Sadolin i sin ungdommelige iver kom ud for forskellige konfrontationer med den katolske lejr i byen, var den
lutherske reformbevægelse som en flodbølge, der ikke lod sig
bremse, især ikke, da den nye lære tidligt havde kongens bevågenhed. Heldigvis undgik man - i det mindste i Odense alvorlige episoder, som det f.eks. kendes andre steder fra i form
af voldsomme optøjer eller razziaer mod kirkebygningerne.
Alligevel var der krusninger i vandskorpen, f.eks. i 1534, da
grev Christoffer af Oldenborg under den politiske uro, den
såkaldte Grevens Fejde, på kongens vegne indkrævede alt guld,
sølv og de klenodier, der fandtes i Domkirken, bortset fra fire
alterkalke. En kostbar guldkalk var dog allerede forinden blevet
stjålet i forvirringen af en munk, der siden rendte af klosteret
for at blive evangelisk, dvs. luthersk præst. Om den historie
havde prior Christiern Poulsen den lakoniske bemærkning: 'En
galge er hans løn'! To år efter konfiskerede man yderligere 4000
lod (ca. 60 kg) sølv fra klosteret, og da det indkomne, heriblandt purt og forgyldt sølv fra et helgenskrin (måske Set.
Knuds), ikke var tilfredsstillende, fik man pålagt en ekstrabod
på 500 lod (ca. 7,5 kg) sølv.
Som det gjaldt over hele landet for alle den katolske kirkes
ejendomme, lagdes også Knudsklosteret og dets kirke, Domkirken, ind under kronen ved Reformationen. Men klosterets
gamle beboere fik lov til at blive, ledet af den tidligere prior, nu
med tiden 'forstander' og i realiteten med funktion som kongelig lensmand. Økonomien og administrationen af klosterets
gods blev styret dygtigt og med stor diplomatisk sans af Christiern Poulsen, indtil han valgte at trække sig tilbage på grund
af alder i 1571.

Systemskiftets følger for kirkebygningen
Efter Reformationens systemskifte stod man nu tilbage med en
alt for stor kirke, der var indrettet til en vidtforgrenet liturgi
med processioner og messetjeneste ved helgenaltre - kort sagt,
den gudstjenesteform, reformatorerne havde kriminaliseret.
Tilmed savnedes en sognemenighed, og mange må derfor have
spurgt sig selv, hvad man dog stillede op med Set. Knuds Kirke. Vi må tro, at dens størrelse og monumentalitet samtidig
blev dens redning; for ingen anden fYnsk kirke var så velegnet
til at fungere som stiftets hovedkirke. Den var tilmed uundværlig ved de store nationale begivenheder som udsprang af
byens beliggenhed i centrum af kongeriget ved det fYnske
landsting.
Kongelige kroninger og og begravelser var sådanne officielle
begivenheder, som nødvendigvis måtte henlægges til en domkirke. Som nævnt var Set. Knuds Kirke i middelalderen blevet
sørgeligt forsømt i så henseende, og en kroning her i 1525 af
Sophie af Pommern, Frederik l's anden dronning, var heller ikke
nået længere end til planen. Vor Frue Kirke i København var nu
blevet stedet for de danske kongers og dronningers kroninger,
ligesom Roskilde Domkirke efter middelalderens mange forskellige gravkirker, bl.a. Set. Knud og Gråbrødre Klosterkirke,
snart skulle blive den ufravigelige kongelige begravelsesplads.

Christian III's begravelse
En sidste undtagelse fra reglen synes imidlertid at have været
overvejet i forbindelse med Christian III's død. Den 18.
november 1558 skrev kongen til Christiern Poulsen og gav
ham fornyet besked på at sørge for fuldendelsen af det påbegyndte tårn, så stormklokken og andre klokker kunne hænge
deri. Stormklokken havde hidtil været ophængt i tårnet ved den
gamle Set. Albani, som var nedrevet i 1542. Tårnet, hvorfra
man under Grevens Fejde 1534, havde beskudt Bispegården
(det senere Odense Jomfrukloster), havde en tid lang faet lov at
blive stående som 'byens tårn', men nu måtte prioren lade det
nedrive og bruge materialerne til at fuldende tårnet på Domkirken. Hvis der blev noget til overs, stillede kongen det til
rådighed for byens borgmestre og rådmænd. Efter fremdragelsen af ovennævnte, hidtil ukendte kongebrev, var det den
almindelige opfattelse, at der var tale om kirkens nuværende
tårn, som Høyen og Engelstoft havde ment var middelalderligt.
Når kongen taler om fuldendelse af et påbegyndt arbejde, hentyder det snarest til tårnet over nordre sideskib.

Biskop Jørgen Jensen Sadolins
gravsten i søndre sideskib.
Bemærkelsesværdigt nok valgte
Fyns første evangeliske biskop,
der døde 19. december 1559
som en navnkundig biskop i
denne by og udmærket hyrde for
Kristi hjord; ikke at lade sig
begrave i Domkirken som sine
forgængere. Han blev stedt til
hvile i den nærliggende sognekirke, Gråbrødre Kirke, der efter
Reformationen fik tillagt sognet
fra den nedrevne Set. Albani
Kirke. Ligesom sin kollega, Christiern Poulsen, er også biskoppen
vist i en almindelig - om end
fornem - mandsdragt fra samtiden, en folderig kåbe med bred
krave. I hånden holder han sin
baret eller hue. Stenen kom først
til Domkirken efter Gråbrødre
Kirkes nedrivning i 1800-tallets
begyndelse.
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Den 3. maj 1580 var Odense
centrum for en betydningsfold
politisk begivenhed, "som markerede afilutningen på Frederik 11'5
stridigheder om de sonderjyske hertugdømmer med sine forbrødre,
Adolf og Hans. Et stort nyt torv,
Albani Torv, var indrettet på det
sted, hvor den 1541 nedbrudte
Set. Albani Kirke og kirkegård
havde ligget. Her var festtribunen
rejst som ramme om højtideligheden, hvor hertugerne svor en
troskabsed til deres lensherre, kongen. Kobberstik af Frans Hogenberg i Caspar Ens, "Rerum Danicarum Frederico II ... " udgivet
1593 i Frankfort am Main.

Mindetavle for den unge holstenske adelsmand Gert Rantzau, der
blev dræbt i duel under lemhyldningen 1580. Relieffet afforgyldt
kobberblik med fremstilling af
Nådestolen er den sørgelige rest
af et stort epitafium, der opsattes
ved hans begravelse i Gråbrødre
Klosterkirke. Efter tømningen af
denne kirke 1806 henlå relieffet,
senere monteret på en nyere trætavle, på loftet over Hospitalskirleen, hvorfra det i 1875 kom til
den nyrestaurerede Domkirke.
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Hvordan det nu end forholder sig, viser kongebrevet en
interesse for at øge Domkirkens bygningsmæssige status, som
kan stå i forbindelse med et ønske om at lade sig begrave i
Odense Domkirke. At kongens tanker i denne tid har været rettet mod jordelivets afslutning, er der næppe tvivl om. Nytårsdag 1559 døde han på Koldinghus, hvor livlægen Cornelius
Hamsfort fra Odense havde tilset ham. Så snart sønnen, Frederik II, var nået til Koldinghus, gav han sammen med enkedronningen ordre til at begrave faderen i Set. Knuds Kirke.
Den 7. februar startede ligtoget fra Kolding, og den 11. nåede
båren Odense, hvor kisten først indsattes i Set. Hans Kirke.
Om mandagen, den 13. førtes den i højtideligt optog til Domkirken, hvor kongen begravedes ved en storstilet ceremoni med
deltagelse af udvalgte repræsentanter for adel og gejstlighed
samt kongens brødre, hertugerne Hans og Adolf.
Vi ved ikke præcis, hvor i kirken man begravede kongen. Da
Frederik II i begyndelsen af januar havde befalet rigsråd Jørgen
Lykke at rejse til Odense for at undersøge, hvor i kirken begravelsen kunne være, tales der såvel om koret som om kirken, dvs.
skibet. Jørgen Lykke, der fra sin mangeårige tjeneste hos Frans
I af Frankrig havde stor erfaring med Iyrsteligt ceremoniel,
skulle bistås af Christiern Poulsen, bl.a. med at skaffe murmestre, kalk og sten samt 12 vokslys.
Det er således uvist, om kongen blev begravet i krypten eller
i skibet foran lektorlet. Endelig består den mulighed, at kisten
med det balsamerede lig foreløbig fandt plads i højkoret, svarende til situationen i Slesvig Domkirke, hvor Christian selv i

1555 havde ladet faderen, Frederik l's pragtmonument, udført
af den berømte Cornelis Floris fra Antwerpen, opstille.
Christian III skulle selv senere komme til at hvile under det
måske fornemeste af den nederlandske mesters gravmæler,
tempelgraven i Helligtrekongers Kapel i Roskilde Domkirke,
bestilt 1569 og opstillet ti år senere. Derfor har man ment, at
begravelsen i Odense aldrig var tænkt som andet end en midlertidig foranstaltning, dikteret af tidspunktet for kongens død,
midt om vinteren. Dette strider dog mod brugen af ordene
"begravelse" og "lejersted" i Frederik II's breve foruden højtideligheden i Odense, hvor det kongelige lig under alle omstændigheder forblev indtil 1578, da det førtes til Roskilde.
Hvis det som antaget havde været kongens mening at lade
sig begrave i Odense Domkirke, ville det have rummet megen
symbolik: Ved at blive hvilested for Danmarks første lutherske
monark, begrædt overalt i det protestantiske Europa, ville den
gamle gravkirke for Danmarks første kongehelgen på særdeles
håndgribelig vis signalere det åndelige systemskifte. Samtidig
kunne Domkirken få yderligere status som et modstykke til det
kongelige mausolæum i Gråbrødre Klosterkirke, hvor fætteren,
den tidligere modstander, Christian II, kun seks dage senere
blev begravet ved siden af sine forældre og lillebror.

De to tavler med våbener for
Frederik II og dronning

Sophie

er i deres nuværende skikkelse
fornyet

ved hovedistandsættelsen

1749, men er sikkert oprindelig
opsat til minde om kirkens modernisering

i 1580'erne.

Som

sådan indledte de både i Dom-

Frederik II fornyer Domkirken

kirken, i Gråbrødre Klosterkirke

Som så ofte før blev Odense snydt, og efter fjernelsen af Christian IIl's jordiske rester kan man måske med nogen ret sige, at
kongen skyldte den fYnske domkirke noget. Tilmed var Odense i 1580 på det nyetablerede Albani Torv ramme om en storslået og betydningsfuld ceremoni, som markerede afslutningen
på kongens stridigheder med sine farbrødre, Adolf og Hans,
om forleningen af de sønderjyske hertudømmer. På herredagen
samme år blev prins Christian (IV) udvalgt til faderens efterfølger som konge af Danmark og Norge, og den 26. juni 1584,
modtog den syvårige prins landstingets hylding som tronfølger,
ligeledes ved en ceremoni på Albani Torv.
Ved sådanne begivenheder, blev der rettet et kritisk søgelys
mod Domkirken, og det har utvivlsomt styrket ønskerne om at
gennemføre en modernisering, såvel med henblik på liturgisk
funktion som bygningsmæssig monumentalitet. Også Niels
Kaas, der 1573 ved tiltrædelsen som kansler overtog kirkens og
klosterets administration, har utvivlsomt bidraget til arbejdets
gennemførelse.
Nærmere oplysninger om fornyelsens omfang er desværre
ikke bevaret. Vi ved, at man i årene 1581-84 tvangsudskrev

for at mindes kongerne og dro-

og i Set. Hans Kirke en tradition
ningerne, navnlig med kalkmalede monogrammer

og årstal på

hvælv og vægge (s. 91, 116).
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Lunds Domkirkes
lige lektorium,

middelalder-

vist ••med den nye

renæssancealtertavle fra 1577 og
et orgel, der blev opstillet efter
Reformationen.
Domkirke

Også i Odense

kunne man en tidfor

1582 have benyttet en tilsvarende
løsning, hvor man i bogstaveligste
forstand

vendte ryggen til det

store middelalderlige

korrum.

Dette var nu oveflødigt efter af
viklingen af det talstærke præsteskab. Farvelagt tegning, tilskrevet
Jonas Ahlgren,

1834. Historiska

Museet, Lunds Universitet.

økonomiske bidrag fra stiftet, og at Domkirken i den første
skrivelse kaldes 'megen bygfalden paa mur og tag', mens det i
en række breve fra 1584 forud for tronfølgerens hylding først
siges, at man på grund af bristende økonomi kun var halvvejs,
men den 1. juni 'næsten færdig'.
Byggearbejderne omfattede med sikkerhed koret, hvor lektoriet fjernedes, og krypten sløjfedes. Formålet hermed var at
binde skib og kor sammen ved en sænkning af højkoret med
mulighed for at indrette gravkældre her og i sideskibenes åbne
'skakter' (en mulighed, der allerede udnyttedes 1584). Hvis
Christian III's begravelse havde været indrettet i krypten eller
højkoret, var der efter overflytningen til Roskilde 1578, i hvert
fald 'fri bane'. Det var i øvrigt i forbindelse med disse arbejder, at man 22. januar 1582 stødte på helgenskrinene (eller
måske kun Sct. Knuds skrin), uden at det klart fremgår hvor i
kirken.
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15. juni samme år fik lensmanden og biskoppen besked på
at nedrive biskop Krafses kun hundredeårige kapel ("det gamle
kapel nord for Set. Knuds Kirke") og benytte nedbrydningsmaterialerne til istandsættelsen. Kapellet var siden Reformationen blevet benyttet som mødelokale for biskoppen, lensmanden og stifrets provster (landemode), der som erstatning fik et
rum i klosterets østfløj. det nuværende konsistorium.
Ombygningen af koret var antagelig færdig inden udgangen
af 1582 (svarende til det årstal, som stod at læse på den nye
altertavle (se s. 85). Herefter kan man være gået videre med tårnet, som rejstes over midtskibets vestligste fag. De tre sider hviler på middelalderkirkens mure, mens den fjerde er spændt ind
mellem de vestligste fripiller og forneden mod kirken og Ioftsrummet opløst i tre over hinanden stående, spidse aflastningsbuer. Materialet er store røde munkesten, til dels genanvendte
med rester af glasering og antagelig fra det nedbrudte kapel;
men stenene er imidlertid lagt i det moderne krydsskifte (skiftevis løber- og binderskifter).
Konstruktivt set bygger det nye tårn videre på velprøvede
traditioner, men ligesom gammelt og nyt mødes i materialet,
brydes middelalder og renæssance også i den ydre dragt. Det sås
imidlertid langt tydeligere, da tårnet stod færdigt i al sin pragt,
kronet af et festligt etagedelt renæssancespir med balustrade
forneden og fire små vimpelprydede satellitspir. Spiret blev
imidlertid i længden for kostbart at vedligeholde og afløstes
1783-85 af det nuværende (s. 122).
Den del af tårnet, som hævede sig over middelalderkirken,
omfattede forneden en etage til urværket, der bestilres i 1580.
Rummet belyses af parvist sammenstillede glugger undtagen
mod øst, hvor tagryggen, der indtil tagets fornyelse 1791-92
havde stejlere rejsning, forhindrede indsættelse af vinduer.
øverst var stokværket til klokkerne, hvis lyd udsendtes gennem
i alt otte store glamhuller. Abningerne til tårnets to stokværk
stammer imidlertid fra hovedrestaureringen 1868-75, da arkitekt Herholdt ommurede dem med rigere profilering og spidse
i stedet for runde buer til uretagen, ligesom han lod de vandrette gesimsbånd omkring klokkestokværket fjerne - alt for at give
tårnet et mere 'gotisk' præg, svarende til den øvrige bygning.
I sin oprindelige skikkelse var tårnets ydre detaljer nært
beslægtet med det tårn, som Frederik II på samme tid lod opføre over korsskæringen i Ringsted Klosterkirke. I det hele taget
synes Frederik II og hans mænd, men da navnlig sønnen Christian IV at have haft en svaghed for at lade kirkerne forsyne
med himmelstræbende spir, der som pejlemærker markerede
hovedruten fra Kronborg og Helsingør til hovedstaden, hvor

Tårnet over korsskæringen på
Ringsted Set. Bendts Kirke blev
opsat under Frederik II, formentlig i 1582 ifølge kalkmalede våbener i koret for kongen og
dronningen. Tårnet var oprindelig kronet af et etagedelt spir,
som forsvandt i 1816-17, men
den murede del er endnu bevaret
og er med sine glamhuller i middelalderstilog navnlig de vandrette bånd en nøje parallel til
Odense Domkirkes tårn forudfor
Herholdts restaurering 1868-75
(s. 125). Fotografi fra restaureringen 1900-09, da tårnet
fik sit nuværende pyramidespir.
Nationalmuseet.
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Spiret på Helligåndskirken i
København, som statholderen
Christoffer Valkendoif lod opsætte i 1582 er et andet samtidigt
eksempel på den type etagedelt
spir med balustrade og hjørnespir,
som opsattes på Odense Domkirke i forbindelse med Frederik
II's modernisering af kirken. Udsnit af Johan van Wijcks Københavnsprospekt fra 1611.
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statholderen Christoffer Valkendorf påbegyndte tårnet ved Set.
Nicolai 1582 og satte spir på Helligåndskirken året efter. Overfarten ved Storebælt signaleredes af det tårn ved Nyborg Kirke,
som opførtes 1581 med kongens hjælp, og ved tiden for hans
død fik sit høje, sylespidse spir. Endelig er der grund til at nævne de etagespir, som 1597 projekteredes til det store tårn ved
Ribe Domkirke.
Formålet med disse store tårne og deres spir var først og
fremmest at øge kirkebygningernes prestige og fortælle om
gudshusenes centrale betydning for det nye kongelige kirkesryre. Man tænker uvægerligt på valgsprog som "Mein Hoffnung
zu Gott allein" (Frederik II), "Gott verliest die seinen nicht"
(Sofie) og "Regna Firmat Pietas" (Christian IV). Vi ved ikke,
om tårnet stod færdigt til tronfølgerens hylding 1584; men i
givet fald ville der med sikkerhed have været ringet med klokkerne og blæst fanfarer til hans ære fra balustraden.
For byen tjente det spirkronede tårn tillige som vartegn, der
signalerede status og samtidig kunne tjene som pejlemærke for
rejsende til lands og til vands. Tårnet varetog tillige en række
mere 'praktiske' opgaver for byens indbyggere, såsom at huse
tårnvægterne, der herfra kunne oberservere ildsvåde og i givet
fald advare ved ringning med stormklokken. Endelig rummede det tårnuret, som styrede arbejdsdagen.
For kirken selv indebar tårnbyggeriet naturligvis først og
fremmest, at den længe savnede ophængningsplads til klokkerne nu var etableret, hvorved tagrytteren over midtskibet.
som ganske vist bibeholdtes, nu fik en tilfredsstillende afløser.
Hertil kom, at tårnbyggeriet gav mulighed for at indrette et
pulpitur i hele første fags dybde som afløser for den smalle
gangbro under vestvinduet. Til gengæld måtte man give afkald
på den prægtige belysning af kirkerummet fra vest. Ændringen
var imidlertid liturgisk vigtig, idet pulpituret fra nu af - i princippet i hvert fald - kunne give plads til et orgel. Den tilmuring
af triforieåbningerne, som var bevaret indtil hovedrestaureringen 1868-75, stammer vel også fra denne tid. Den havde til formål at mindske træk og kulde fra de bagvedliggende loftsrum en gene, der nu, hvor langtrukne prædikener var et hovedelement i gudstjenesten, for alvor blev mærkbar.
Kongens og kanslerens fornyelse af domkirken, ude som
inde, efterlod et monument, der både signalerede den status,
som tilkom stiftets hovedkirke, og samtidig virkeliggjorde den
nye gudstjenestes idealer. Selvom vi idag kan beklage fjernelsen
af Mogens Krafses lektorium, har det med datidens øjne været
fuldt fortjent, at kongeparrets våben, ligesom i Ringsted, blev
opsat i koret, mens Niels Kaas' navn prydede altertavlen.

Nadverens

uddeling efter de nye

lutherskeforeskrifter.

Menigheden

er samlet omkring alterbordet,
der er smykket med en altertavle
og to alterstager. Træsnit fra
Niels Hemmingsens

Katekismus

fra 1564. Hemmingsen
afsamtidens

var også internationalt

Nyindretningen

var en

største teologer og
berømt.

af den lutherske Domkirke

I de første årtier efter Reformationen har 'præsternændene i
klosteret', som munkene nu kaldtes, sikkert ført en stille og
afsondret tilværelse. Ganske vist hvilede forpligtelserne som
domkapitel formentlig stadig på skuldrene af klosterets gejstlighed, men derudover har de kun haft et lille, eksklusivt sogn
at tage vare på, som foruden dem selv kun omfattende eleverne
ved Latinskolen. Naturligvis har de måttet rette sig efter den
nye lutherske gudstjenesteorden, men gamle sædvaner levede
stadig videre i denne overgangstid. Bl.a. blev gudstjenesten i
Domkirken endnu en tid delvist holdt på latin, og de indviede
nadverelementer blev ligesom i 'de gode gamle dage' løftet op
over præstens hoved (den såkaldte 'elevation'), mens der blev
ringet med en klokke, når indstiftelsesordene lød. Men det skete vel at mærke ikke længere for at markere den mystiske forvandling af vinen og brødet til Kristi legeme og blod under
gudstjenesten; for - som Luther selv fastslog - var Kristus virkelig til stede i nadveren, og han tog skarpt afstand fra dem,
som tænkte anderledes herom.
Selvom ceremonierne ud fra en overfladisk betragtning
stadig kunne ligne de tidligere, var der alligevel sket dramatiske
ændringer. Først og fremmest var kirkens møblering blevet
grundigt revideret. Med hård hånd har man udrangeret de
mange sidealterborde med tavler, helgenbilleder, relikviebehol-
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Fløjaltertavle eller 'Katekismustavle'fra Mou Kirke vel Limfjorden med tekstudsmykning i
form af nadverordene på dansk
og latin, malet medforgyldning
på rødbrun baggrund sammen
med givernes navne jørgen Lykke
og Beate Brahe, deres våbener
samt årstallet 1582. Tavlen er
helt samtidig med Niels Kaas'
altertavle til Domkirken, der i
sit udstyr nok har været lige så
spartansk.

Desværre lod man ikke Knud
den He!liges skrin aftegne, da
det var fremme i dagens lys i
1582. Her ses det ældst kendte
billede af skrinet, frit gengivet
efter Ælnoths tekst. Efter brødrene Bircherod, o. 1680.

84

dere, monstranser og andre af den katolske messes rekvisitter.
Til den nye lutherske gudstjeneste var det ikke nødvendigt med
ret meget inventar. Vigtigst var et enkelt alterbord. dækket med
en ren dug og to lysestager, der skulle brænde for Jesu kød og
Jesu død, en prædikestol og - af relevans for en sognekirke - en
døbefont. I Domkirken har man nok i den første tid, ligesom
det var tilfældet ved andre større kirker, bl.a. ved domkirkerne
i Roskilde og Lund, forrettet nadvertjenesten ved et alter foran
kor- eller lektorieskranken, dvs. ved det gamle Lægmands- eller
Helligkorsalter.
Men hvad med Domkirkens fornemste klenodier, Knud den
Helliges relikvier og skrin? Når disse vitterlig er bevaret den dag
i dag, skyldes det naturligvis, at de ligesom Domkirkens andet
helgenskrin pietetsfuldt er blevet skånet (bortset selvfølgelig fra
den kostbare metalbeklædning), måske fordi klosterets gejstlighed anbragte dem i sikker forvaring i højkoret, i krypten eller i
et af kirkens kapeller.

1571-72 indtraf der som nævnt s. 76 vigtige forandringer i
Knudsklosterets og dermed i kirkens ydre forhold. Christiern
Poulsen trak sig tilbage, og en verdslig lensmand, Jacob Ulfeldt
på Dalum Kloster, overtog som den første af en række kongelige embedsmænd styret både af klostergodset og Domkirken.
Det var lensmanden, der - i princippet i hvert fald - skulle holde kirkebygningen ved lige og sørge for udgifterne til brød, vin
og lys, når der blev holdt gudstjenester. Og dem blev der nu flere af Frederik II fastslog nemlig i 1572, at der dagligt morgen
og aften skulle holdes korsang i Domkirken, 'ligesom i Københavns Domkirke' (Vor Frue Kirke). Hertil kom prædikener alle
hverdage, og på helligdage yderligere gudstjenester både morgen og middag, som blev varetaget af skiftende personer, bl.a.
af kapellanen fra Gråbrødre Kirke, der siden 1540 havde fungeret som sognekirke for menigheden fra den nedlagte Set.
Albani Kirke.
Den øgede aktivitet i kirken medførte store indgreb i indretningen. Det samme gjorde den radikale ombygning af Domkirkens østende, der med kryptens sløjfning og korgulvets
sænkning forenede koret og midtskibet til et sammenhængende gudstjenesterum. Fjernelsen af det murede lektorium gav
anledning til flere nyanskaffelser. Nedlæggelsen af det gamle
Lægmandsalter har en gang for alle medført, at altertjenesten
blev flyttet op til kirkens østende, hvor et helt nyt alterbord
blev anbragt tæt ved korets østmur. Det har naturligvis ikke
kunnet komme på tale at smykke det nye bord med ældre
katolske genstande, hverken med helgenskrin eller fløjaltertavler. Derfor faldt en gave i 1582 fra Knudsklosterets nye administrator, lensmand og rigsråd Niels Kaas, i god jord. Det var en
altertavle, smykket med den ædle givers våbenskjold, med relieffer og 'flitterguld', så den efter en samtidig iagttagers mening
helt lignede en peberkage. Men det var ikke det mest interessante ved den. Tavlen levede nemlig i sin udformning helt op
til den nye tids ånd. Den var smykket med 'Katekismens Ord',
dvs. tekststykker fra Luthers Katekismus: De 10 bud, Trosbekendelsen, Fadervor og lærestykkerne om Nadverens og
Dåbens sakramenter.
Domkirkens såkaldte 'Karekismusaltertavle' stod kun på sin
plads i knap 75 år, men blev i den første tid prist i høje toner af
kirkens nye biskop, Jacob Madsen (1587-1606) som et eksempel til efterfølgelse. Både Jacob Madsen og Niels Kaas stod den
berømte teolog, Niels Hemmingsen nær. Han var netop en af
samtidens skarpeste kritikere af billedmisbrug i kirkene uden
dog at gøre sig til talsmand for et totalt billedforbud som den
schweiziskfødte reformator, Jean Calvin og hans tilhængere.

Niels Kaas' mødrene våben
(for slægten Bjørn). Detaije af
udsmykningen på den nu forsvundne 'Katekismustaule'.
På Luthers anbefoling var den
dekoreret med forskellige skriftsteder til belæring og som 'huskebillede; både for menighed og
præst. Så undgik man ogsåforen
for skadelige billeder. Efter brødrene Bircberod; 0.1680.
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Midtkarnappen fra Jens Asmussensprædikestol fra 1591. 11753,
godt 150 år efter sin ~psætning,
blev den prægtige prædikestol
sløjfet som gammel og ubrugelig.
Stolen blev savet i flere stykker,
men ikke helt kasseret. Som det
for nylig blev opdaget, omdannede man den vældige stol til
ikke mindre end tre små prædikestole, der endnu findes i Gelsted, Harndrup og Rørup kirker
på Vestfyn. Her sespartiet fra
den sidstnævnte kirke.
Odense-prædikestolen har væretformet med en fremspringende
karnap mellem to retkantede led,
opgang og rygskjold og alt kronet
af en lydhimmel. På stolens sider
var, mellem fint udskårne dobbeltsøjler, bueJelter med billeder
både fra Det Gamle og Det Nye
Testamente, ledsaget afskriftsteder og andre manende ord, bl.a.
"Evangelium er Guds Kraft, som
gør Alle Salige, der tro (der)på ".
Det sidste er en yderst relevant
hentydning til livet efter døden.
For prædikestolen var samtidig
et gravmonument eller epitafium,
opsat, som der stod, "Erlig og velbyrdig Mand, Eiler Brockenhuus
til Nakkebølle, Gud og Hans
Hellige Ord til Ære, sin kære
Moder Søster (dvs. moster), Erlig
og Velbyrdig Fru Karen Bølle
til Hellerup, som her ligger
neden for begravet og sig og sine
Hustruer, Børn og Venner til en
kristelig og ærlig Amindelse (dvs.
erindring) bekostet i året 1591 ':
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En platform for forkyndelsen af Guds ord
Det nyindrettede kirkerum behøvede selvfølgelig også en prædikestol, og her trådte en anden privatperson hjælpende til. Det
var adelsmanden Eiler Brockenhuus til Nakkebølle på Sydfyn,
der ønskede at smykke stiftets domkirke og samtidig sætte sin
familie, navnlig sin kære afdøde moster, fru Karen Bølle, et synligt minde. Moster Karen, der kort før sin død i 1582 havde testamenteret herregården Nakkebølle til sin nevø, lå sammen
med ægtemanden, Lave Urne, begravet ved midtskibets 2. pille på nordsiden, dvs. lige over for det sted, hvor prædikestolen
blev anbragt. Brockenhuus betalte selv stolens mester, billedskæreren Jens Asmussen, 150 joakimsdaler, foruden fri kost på
sin gård og alle andre fornødenheder. Og biskop Jacob Madsen
kunne i sin berømte Visitatsbog blandt andre værdifulde bemærkninger om tilstanden i stiftets kirker notere, hvordan han
på 20. dagen efter jul (dvs. den 15. januar 1591) fik den glade
meddelelse om den fornemme gave fra Brockenhuus, der var en
af biskoppens nære venner. Det er yderst sandsynligt, at Jacob
Madsen selv har givet vennen et vink om Domkirkens akutte
behov, måske delvis inspireret af adelsmandens forbilledlige
udsmykning af sin lokale sognekirke, Åstrup, bl.a. med en
altertavle, hvor Nadverens ord i store forgyldte bogstaver var

malet på sidefløj enes ydersider (dvs. også en 'Karekismustavle'),
med en prædikestol, opsat tværs over koret på et pulpitur, og
med herlige messeklæder.
Det har sikkert været med udelt fryd, Jacob Madsen i slutningen af året 1591 kunne træde op på sin nye talerstol i midtskibets sydside. Allerede i februar havde han ved et besøg på
Nakkebølle med egne øjne erfaret, hvordan arbejdet skred
frem. For de lutherske reformatorer var prædikestolen i virkeligheden det allervigtigste møbel i kirkerummet.
Det var herfra, præsten forkyndte det helligste af alt, nemlig Guds ord.
"Thi Troen kommer af prædiken, og prædiken formedelst
Guds Ord". Det kunne man selv læse på den nye stol.

Menighedens pladser
Neden for prædikestolen har den lyttende menighed haft deres
pladser. De hyppigere gudstjenester og den ændrede, verdslige
administration
har nok betydet, at langt flere nu besøgte kirken. Denne brogede skare har omfattet både høj og lav. øverst
i hierarkiet fandt man medlemmer
af den fYnske adel og
standspersoner
som f.eks. de kongelige embedsmænd,
lensmændene på Set. Knuds Kloster og Odensegård samt provsten,
siden 1546 identisk med rigets kansler, landets øverste juridiske embedsmand.
På Jacob Madsens tid beklædtes posten af
den berømte historiker, Arild Huitfeldt.
Til alle disse personer skulle der være faste pladser, og ligesom det var tilfældet med korsangen, fandt man sit forbillede i
Vor Frue Kirke i København, Universitetets kirke og landets
mønsterkirke i liturgisk henseende. Her havde man i 1577-78
fået nye stolestader, ordnet således, at mændene sad i sydsiden
og kvinderne mod nord. Det helt samme system fik man i 1578
ordre til at anvende i Set. Knuds Kirke. I det nye lutherske kirkerum havde menigheden deres faste pladser - de bedste stole
var naturligvis dem nærmest prædikestolen. Man har nok allerede dengang som i København, og som det siden til overflod
er dokumenteret
i Odense og flere andre steder, lejet de enkelte stole ud for en god betaling, således at enhver i bogstaveligste forstand kendte sin plads. Ve den, der kom til at sætte sig på
en bedre plads end den, der tilkom ham eller hende. Det var
virkelig noget, der kunne bringe sindene i kog, hvilket Jacob
Madsens efterfølger, biskop Hans Mikkelsen, nogle årtier senere måtte sande (se s. 97).
Mellem koret og skibet var anbragt en form for skranke eller
skillevæg. Ikke en massiv lukkemur som det middelalderlige
lektorium, men et let gitterværk, udført i træ eller metal. Et

Plan af Jens Asmussens prædikestol. T.v. den del, som i dag kan
ses i Gelsted Kirke, i midten
partiet fra Rørup (se billedet på
modstående side) og t.h. den
nuværende prædikestol i Harndrup Kirke. Rekonstruktion ved
Birgitte Bøggild Johannsen og
Marianne Nielsen.

Jens Asmussens prædikestolfra
1591 fik fem årsenere, i 1596,
en parallel i Ribe Domkirke endnu skønnere end den, jeg
har gjort udi S. Knuds Kirke i
Odense, om det står til at gøre
(. . .)'. som mesteren flrtrøstningsfoldt forsikrer isin kontrakt
med lensmanden i Ribe.
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Christoph von Dohna døde i en
alder af 44 år afpest i Nyborg
og blev på kongens b"ud standsmæssigt begravet i Odense Domkirke. Selve gravmælet s bestilling
og betaling stod Dohnas familie
dogfor. Monumenteis mester var
den nederlandske billedhugger
Wilhelm van den Blocke, tidligere
medarbejder hos Nordeuropas
forende billedhugger, Comelis
Floris, og selv leder af et stort
værksted i Danzig. Vægepitaftet
er i bedste overensstemmelse med
renæssancens antikbegejstring og
dyrkelse af det enkelte menneskes
jordiske bedrifter. Det er formet
som en triumfbue - en monumenttype, der var en fYrste værdig, og som Comelis Floris bl.a.
havde foreslået benyttet til et
dobbelt gravmæle over Christian
III og Frederik II. Under buen
knæler greven, iklædt rustning,
foran en bedepult med blikket
rettet mod øst, sikkert i retning
af et billede af den Korsfæstede
på alteret. Arbejdet og Hvilen i
form afstående karyatider flankerer meget passende statuen af
den afdøde, hvis våbenskjolde
sidder på monumentets sider.

sådant korgitter (eller -skranke) hører vi under alle omstændigheder om i kirkeregnskaberne fra de følgende århundreder.
Det kan umiddelbart forekomme besynderligt, at Reforrnationskirken ønskede at bibeholde den gamle adskillelse mellem
gejstlighedens og lægfolkets verden. Men selve denne rumopdeling var både praktisk og funktionel, og den gav fremdeles
god mening ved den lutherske gudstjenesteorden, selvom præget af mystik og tilsløring af handlingerne i koret for uvedkommendes blikke nu hørte fortiden til. Korrummet med
alterbordet, hvor præsten med menigheden nød nadvermålridet, (Kristi legeme og blod), havde dog stadig en særlig hellighed.
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Den tankegang blev undertiden demonstreret med indskrifter
på gitteret som de, der stod på en korskranke i en svensk kirke
med et bibelord (Gen. 28,17, her omskrevet til dansk): "Dette
må være et helligt rum, for her bor visselig Gud, og her er Himmelens port". Eller den kunne afspejle sig i udsmykningen. I
Set. Knuds Kirke fandtes (om end først udtrykkeligt omtalt i
1672) ved indgangen til koret to keruber med dragne sværd,
vagter ved Paradisets port og en hentydning til de keruber, der
vogtede det allerhelligste i Salomons tempel i Jerusalem, som
profeten Ezekiel fortalte om (Ez. 41, 18-20) (se også s. 112).

De dødes boliger
Ezekiels skikkelse havde man også i bogstaveligste forstand for
øje, når man befandt sig i koret. Her blev o. 1584 på den anden
pille i syd opsat et fornemt renæssancegravmæle af sandsten til
minde om en af Frederik Il's dygtige hærførere fra Syvårskrigen
mod Sverige, den preussisk fødte borggreve, Christoph von
Dohna. Denne venter - som der står på epitafiet - på sin glædelige opstandelse i Gud på den yderste dag, som Ezekiel spåede, da de dødes ben blev levende og førtes til Guds himmelske
bolig (Ez. 37).
Netop denne vision er malet på epitafiets bagvæg, om end
først adskillige år efter dets opsætning. Den ukendte maler har
nemlig som forbillede brugt et kobberstik af nederlænderen
Nicolaes de Bruyn fra 1606. Nøjagtig det samme motiver for
øvrigt anvendt på epitafiet over borgmester Hans Chulenbrun
og hustru i midtskibets vestende (se s. 150).
Rent fYsiskhvilede Christoph von Dohnas jordiske levn i en
gravkrypt, indrettet i den tidligere krypt - i de første mange
årtier helt alene, indtil hans kiste fra begyndelsen af 1700-tallet
fik selskab af en lang række af Domkirkens præster.
Efter den store ombygning fandtes der i koret glimrende arealplads til begravelser for de velhavende kredse, der ligesom det
var tilfældet med stolestaderne, havde råd til at skaffe sig en
standsmæssig placering - om end af mere langvarig karakter.
Lige så attraktive var pladserne under gulvet i midtskibet og
korsskæringen, for ikke at tale om østen den af de to sideskibe.
Men endnu o. 1600, før kirken for alvor slog sine døre op for
en stor sognemenighed, var der masser af ledige gravpladser i
kirken. Derfor var det muligt for biskop Jacob Madsen at
erhverve sig en fordelagtig begravelse i søndre sideskibs østligste fag, der efter korets ombygning har haft karakter af et eksklusivt, afsondret gravkapel. Her skulle han dog ikke få lov at
hvile i fred ret længe, som det senere viste sig.

Fragment af Jacob Madsens
gravsten, nu genopsat i søndre
sideskib. Hele biskoppens familie
var husket på stenen afsmuk
gråsort kalksten, der tidligere lå
i guLvet over det tilhørende gravkammer. Stedet blev imidlertid
sLøjfet i sLutningen af 1600 'erne
af biskop Thomas Kingo, der
selv var interesseret i den attraktive begravelsesplads i kirkens
sydøsthjørne. Han nøjedes dog
ikke med det. Jacob Madsens
gravsten blev.fjernet og indskriften deLvis udslebet, noget Kingo
siden måtte høre knubbede ord
for. Men dermed er historien
ikke forbi. En yderst uelhauende
holstensk enke, fru Anna Rumohr
fik mod gode ord og betaLing kort
efter lov til at overtage biskoppens plads og bekostede her et
overdådigt gravmonument for
sig selv og sin nærmeste familie
(s. 108-9). Og den gamle biskops
gravsten blev yderligere vanhelLiget, nu hugget itu af håndværkerne og gen brugt som gesimssten på gravkapellets portal.
Først for nyLig er denne sidste
akt af beretningen om Jacob
Madsens eftermæLe bleuet åbenbaret ved en grundig undersøgelse i forbindelse med kapellets
restaurering.
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Dom- og
sognekirke i 1600-tallet
- Kirken fattes penge

Selvom Domkirken under det nye kongelige kirkestyre siden
Reformationen i økonomisk og administrativ henseende stod
under skiftende lensmænd, lå det tungt med at finde de nødvendige midler til de løbende istandsættelser og driften af den
store bygning. Med biskop Jakob Madsens egne ord var der
'plat intet' til at dække de mest presserende udgifter med, bortset fra de spredte indtægter fra en enkelt begravelse i ny og næ.
Og rent galt stod det til i begyndelsen af 1600-tallet, da tagværk
og andet havde lidt skade efter storm og uvejr. Et overslag over
de forventede reparationsomkostninger i 1613 lød på ikke
mindre end 4.000 rigsdaler. Det måtte derfor være definitivt
slut med økonomiske lappeløsninger. En radikal nyordning af
Domkirkens finanser havde højeste prioritet, men den måtte
gennemføres som en helhedsløsning, hvor de øvrige sognekirkers drift også blev inddraget i beslutningsprocessen.
For enden af forhandlingsbordet har siddet de to kongelige
lensmænd, kansler Christen Friis fra Sct. Knuds Kloster og den
lærde Holger Rosenkrantz, nyudnævnt rigsråd og lensmand på
Odensegård. Kirken var repræsenteret ved biskop Hans Mikkelsen, tidligere rektor for Latinskolen og lærer for Christian
IV's senere hustru, Kirsten Munk. Byens Magistrat havde deres
fortalere i borgmestrene Jørgen Nielsen og Jacob Let. Som tidligere kirkeværger ved Set. Knuds Kirke kendte de to mænd
bedre end de fleste til de presserende problemer.
Resultatet blev en nyordning af byens tre sogne (Vor Frue,
Sct. Hans og Ser. Albani, som siden 1539 hørte til Gråbrødre
Klosterkirke). Uden at gå så drastisk til værks som i rerormationstiden, da man ligefrem nedlagde kirker og rev bygningerne ned, valgte man i 1618 at lægge det sidstnævnte sogn med
dets solide indtægter ind under Domkirken. Som kirkens 'forsvar' stod borgmestre og rådmænd, der også sad inde med kaldsretten. Med Domkirkens nye status som byens kirke fulgte i tilgift den store stormklokke, der før havde varslet krig, brand og
andre ulykker for hele bysamfundet fra Gråbrødre Kirkes tårn.
Det var altså en klar økonomisk fordel for Domkirken at blive sognekirke, selvom der naturligvis fulgte en lang række kirkelige forpligtelser med i forhold til den nye menighed. På den

Prospekt af Gråbrødre Kirkes
indre. Farvelagt tegning o. 1817
af johan Hanek. Den middelalderlige klosterkirke blev i 1539
ophøjet til sognekirke for Set.
Albani Kirkes menighed, men
måtte i 1618 afgive sit sogn og
sine ejendomme til Domkirken.
Nationalmuseet.

Maleri fta borgmester Thomas
Brodersen Risbriehs vægmonument, i dag på midt skibets vestvæg. Portrættet af den blomstrende fomilie er tilskrevet Odensemaleren Hans Scbiate. Det viser
fomilien, som den så ud i 1651.
Dog er yngstebarnet. den lille
Wichmand med blomsterkrans
om hovedet, føjet til. Han døde
i 1652, kun 1 år gammel.

91

anden side var sognet - ved siden af Set. Hans kirkesogn - byens
fornemste og talte såvel borgmestre og rådmænd som Odenses
bedre borgerskab. Fra disse gode folk kunne man derfor også
trygt forvente solide indtægter i form af betaling for leje af stolestader eller indkøb afbegravelsespladser. I parentes bemærket
nævnede Rosenkrantz også, hvor meget besvær der havde været
med begravelser i den gamle klosterkirke, fordi hullet altid blev
fYldt med vand, når man gravede en alen eller halvanden ned i
jorden! Men den enes brød blev dog den andens død. For med
'degraderingen' af Gråbrødre Klosterkirke, kong Hans' og dronning Christines prægtige gravkirke, begyndte en nedgangstid,
der i 1800' ernes begyndelse skulle kulminere med denne bygnings nedrivning.
Valkendorfi Kapel setfra vest.
Kapellet, der opførtes 1633-36
ved kirkens nordside. er en kultiveret renæssaneebygning med
de 'vælske'gavle, som kendtegner
så mange af Christian !VS bygninger. Ophavsmanden til tegningerne er ukendt, men man
kunne gætte på, at den kongelige
generalbygmester, Hans van
Steenwinekel den Yngre, havde
en finger med i spillet. Han var
netop i Odense 1634for at besigtige Set. Knuds Kloster. Kapellet blev ikke nedrevet som Herholdt havde ønsket, men under
istandsættelsen 1874forringedes
arkitekturen ved ændring af de
oprindelig spidsbuede 'kirkevinduer:
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Forbedringer af bygning og inventar
Set. Knuds forvandling til sognekirke gav sig på ingen måde
noget dramatisk udslag, hvad angår selve bygningen. Nu, da
pengekassen var fYldt, kunne reparationerne på kirkens tage,
vinduer og hvælv snart gennemføres. For at bedre på indgangsforholdene for det nye sognefolk opførtes et våbenhus på kirkens nordside. Ligledes af praktiske årsager valgte man i århundredets løb delvis at tilmure kirkens to største vinduer i øst og
vest. Det kunne gøres med sindsro, fordi to store, nye inventargenstande, altertavle og orgel, til dels dækkede for indgrebet.
Sidst, men ikke mindst, fik kirken en ny tilvækst på nordsiden. Det var Valkendorfi Kapel, opført 1633-36 ved det 3. vinduesløse fag fra øst. Selvom bygningen angiveligt skulle være
kirken 'til zirar' (dvs. smykke), var baggrunden rent egoistisk
motiveret. Kapellet skulle fungere som gravplads for den daværende lensmand på Odensegård, Henning Valkendorftil Glorup
og hans familie.
For inventarets vedkommende blev nyordningen ganske
synlig. Nok havde kirken allerede få årtier forinden fået ny
altertavle og prædikestol, men en døbefont og et præsentabelt
orgel var nu blevet et presserende ønske. Det sidstnævnte, der
anskaffedes brugt fra København o. 1625, er særligt omtalt s.
156. Også Domkirkens malmdøbefont kom langvejs fra - helt
fra Liibeck. Efter færdiggørelsen hos en af byens førende klokkestøbere, Bernt Bodemann, blev den i 1620 sejlet til Kerteminde og herfra kørt med vogn til Odense. Transporten alene,
inklusive vognleje og fortæring til fragtmanden, beløb sig til
den nette sum af 20 mark og 4 skilling! I Domkirken fik fonten en særlig plads - ikke i kirkens østende, hvilket den nyligt
afdøde biskop Jacob Madsen havde været en varm fortaler for,

Debefonten, der i dag er opstillet i kirkens midtakse lige for
foden afkortrappen, er støbt af
malm og messing og bærer både
sit tilblivelsesår og mesternavn
foroven ved mundingsranden:
»MICH GUS (dvs. mig støbte)

BERENT BODEMAN ZV
LVBECK 1620.« Selvefontekummen, der i formen kan minde om et stort bæger, hviler på et
langstrakt kugleled, båret på
hovederne af de fire evangelister.

men i tårnrummet mod vest. Her stod den indrammet af et gitter af træ og jern, der - i det mindste i 1693 - var malet i brogede kulører (bl.a. spanskgrønt). En fontehimmel ovenover
skærmede fonten og det til lejligheden anskaffede dåbsfad.
Både gitter, fad og himmel er siden forsvundet. Himlen eller
gitteret, der måske først var anskaffet senere i århundredet, var
smykket med englefigurer, forsynet med lidelsesinstrumenter i
hænderne, dvs. genstande, som hentydede til Kristi smertefulde død. På samme måde mindede selve dåbshandlingen om
død og genfødsel. Dåbens kraft og virkning betød netop med
Luthers ord, at den gamle Adam - det syndefulde menneske døde, og et nyt menneske opstod, styrket af Guds nåde og med
forladelse for sine synder.
På selve fontekummens sider er med store typer angivet
Guds og kongens navn, et Jesumonogram over for Christian
IV's initialer samt begyndelsesbogstaverne for hans berømte
valgsprog: R(egna) Ffirrnat) Ptietas) (Fromhed styrker rigerne).
På dette kirkemøbel-ligesom mange andre steder på bygninger og kirkeinventar rundt om i riget - var det vigtigt at understrege den nøje sammenhæng mellem fromheden og nationens
trivsel.

Smedejernsgitter fa Valdendorfi

Kapel, udført i 1636 ajChristian
IVs kunst smed, Caspar Fincke.
Mesteren har nederst i den højre
dørfløj sat sit karakteristiske
mærke, en korslagt hammer og
nøgle. På den vandrette liste foroven står årstallet 1636 og Henning Valkendorfi navn. Tegning
af Vilhelm Petersen 1871.
Nationalmuseet.
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Oprustning om Luthers lære
og ny bill ed tolerance

Domkirkens gamle altertavle fra
1649 blev nedtaget i 1872 i
forbindelse med kirkens store
ombygning og kasseredes siden
hen helt til fordel for Claus Bergs
altertavle (s. 139). Tavlen er
med stor sandsynlighed tilskrevet
Odensebilledskæreren Anders
Mortensen, som i 1657 leverede
en tilsvarende udsmykning til
Nakskov Kirke. Detalje af oliemaleri afC. o. Zeutben, 1863.
Møntergården.

Konsol medfantasimaske i bruskværksstil Detalje af altertavlen.
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1620' erne var en urolig tid, udadtil præget af krige, sygdomme
og alle slags ulykker, indadtil af moralsk slaphed og interne stridigheder inden for den endnu unge Reformationskirke. Derfor
var det vigtigere end nogensinde for landskirkens overhoved,
Christian IV, at formane til kirkelig enighed, disciplin og god
moral. Ingen kunne være mere enig i den politik end Holger
Rosenkrantz, der sikkert var en af ophavsmændene bag indførelsen i 1626 af lovbefalede, ugentlige bodsgudstjenester - en
form for akut kirkelig krisehjælp for at 'vende Guds retfærdige
vredes ris' på et tidspunkt, da man seriøst frygtede for Verdens
undergang. At selv Odense Domkirke var operationsplads for
hemmelige katolske manøvrer, viste sig i 1622, da to belgiske
dominikanermunke besøgte kirken og beså Knud den Helliges
knogler - ja, endog udtog en del af ktaniet. Episoden fortæller
samtidig, at helgensktinet endnu på dette tidspunkt var tilgængeligt (se også s. 80).
Over for de mange trusler var det på denne tid, hvor man bl.a.
kunne fejre 1OO-årsjubilæet (i 1617) for Luthers berømte teser i
Wittenberg, af afgørende betydning at styrke og grundfæste den
store reformators autoritet. Inden for kirkehistorien kaldes
denne oprustning omkring Luthers lære for 'den lutherske ortodoksi'. Et indirekte udslag heraf var en øget tolerance over for
brugen af billeder i kirkekunsten. noget, flere af den ældre generations teologer havde advaret imod af frygt for misbrug.
I den store mængde af kirkeinventar, der overalt i landet
anskaffedes i løbet af Christian IV's regeringstid, myldrede billederne frem, både malede og udskårne, og de fortrængte den
strenge udsmykning med tekster. Når kirkens mænd nu atter
gav grønt lys for billederne, var det for at undgå, at fejlagtige og
misvisende læresætninger, bl.a. efter den calvinske kirkes ritualer, blev brugt som udsmykning på inventaret. Det var f.eks. et
problem på altertavlen og prædikestolen i Utterslev kirke på
Lolland, der hørte under Fynsbiskoppen, Hans Mikkelsens
område.
Hvorvidt det samme gjorde sig gældende med hensyn til
Domkirkens 'peberkagealtertavle' (jfr. s. 85) er ikke godt at
vide. Men uanset hvad, var man ved århundredets midte blevet
grundigt træt af den sparsomt udsmykkede katekismustavle!
1649 skænkede den nybagte fYnske landkommissær, Henrik
Gyldenstjerne til Skovsbo , sammen med sin hustru, Lisbeth
Podebusk. en godt 11 meter høj altertavle i tre etager på et lavt
fodstykke, tilskrevet Odensemesteren Anders Mortensen. Be-

Altertavlens tre store malerier tilskrives en anden Odensemester.
maleren Ham Schiitte. Sædvanen
tro har han i sit store Nadverbillede benyttet ældre, kobberstukne billedforlæg afbl.a. Jan
Muller og Johan Sadeler. Siden
afmonteringen har altertavlens
forskellige dele været anbragt i
forskellige museumsdepoter. men
blev - for enkelte stykkers vedkommende - for ja år siden genopsat i Domkirken.

tragtet på afstand har tavlen vist sig som et uoverskueligt virvar
af figurer og ornamenter, udskåret i den viltre og fantasifulde
bruskbarok, opkaldt efter de karakteristiske buler eller brusklignende knopper i rammeværket. Men kom man nærmere på,
afdækkedes tavlens stramme opbygning, både i indhold og
komposition.
I den lodrette midtakse var i en stigende kurve
vist fire centrale billeder, der suppleredes med indskrifter: Nadveren, Kristi Bøn i Getsemane, Korsfæstelsen og øverst Krisrus
med sejrsfane som den opstandne Frelser. Disse 'hovedbilleder' ,
der genfindes som næsten obligatoriske ingredienser i 1600-tallets altertavler, sekunderede på bedste måde præstens indstiftelsesord under nadvertjenesten.
Her uddelte han, ligesom Jesus
påskeaften, brødet og vinen blandt de forsamlede og mindede
nadvergæsterne - med ordene fra Danmarks og Norges Kirkeritual fra 1685 - om 'den korsfæstede og opstandne Jesus
Christus, som nu har (bejspist og (be)skænket jer med sit hellige legeme og blod ( ... ) for alle jeres synder.' Ved tavlens sider
stod Moses og Aron, apostlene og de fire evangelister, alle vogtere af den sande lære og repræsentanter for Det Gamle og Det
Ny Testamente, for Loven og Evangeliet.
Forudsætningen for, at man - med Kirkeritualets ord - 'ville
bruge' det hellige nadversakramente,
var imidlertid, at den

Uden at forklejne Hans Schiitte
kan man konstatere, at han har
lånt flittigt fra nederlænderen,
Jan Mullers stik af Belsazzars
gæstebud, bl.a. fadet og kanden
i forgrunden samt lysekronen
med de tre nøgne kvinder. Den
Konge/Jge Kobberstiksamling.
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Plan over placeringen afkirkens
embedsstole eller a12drepladser
til særlige medlemmer af menigheden. A.·Konge- og lensmand sstolen. B: Stole til biskoppen og
Gymnasiets proftssorer og lektorer.
BI: Ekstra stol til biskoppen.
C: Stole til Magistratens medlemmer samt byfoged og byskriver.
D: Stole til tiendebønderne.
E: Stole til Gymnasiets og Latinskolens menige lærere og elever.
Tegning af Marianne Nielsen.

enkelte kirkegænger dagen forinden havde indfundet sig hos
præsten i skriftestolen. I ydmyghed skulle den angrende lægge
sig på knæ for Herrens tjener og bekende sine synder. Så snart
præsten havde hørt bekendelsen og 'fornemmet en hjertelig
fortrydelse over synden samt en inderlig længsel efter Guds
nåde med et kristeligt og alvorligt forsæt til en sand bedring',
skulle han belære den skriftende om forseelsens alvor, formane
til bedring og tildele syndsforladelsen. Sådan fungerede det
endnu i den luthersk-evangeliske kirke til langt op i 1800' erne.
Rammen om dette 'lønlige' skriftemål var en stol med tilhørende knæleskammel, ofte udformet som et lukket stolestade
med skærmende trævægge eller gardiner omkring, eventuelt
indsat i et særligt aflukke. I Domkirken - som i de fleste større
kirker - fandtes to skriftestole, der betjentes af kirkens præster
og kapellaner og var opstillet ved korets nord- og sydside.

Adel og borger, præster og bønder ...
Var der en synd, visse af de gode sognemænd og -kvinder nok
burde føle sig belastet af, var det hovmod, den almenmenneskelige egenskab at ville hæve sig op over andre, selvom alle jo i
bund og grund var lige for Gud.
Stændersamfundets hierarki kunne håndgribeligt aflæses i
1600-tallets kirkerum, både over og under kirkegulvet. Stolepladserne i den lange, treskibede kirke var ikke alle sammen lige
gode, når det gjaldt om både at se og høre præsten. Derfor var
der rift om staderne nærmest prædikestolen og koret. Og rakte
disse ikke til, kunne man rent fYsiskhæve sig op over den gemene hob på gulvet og fa opsat særlige herskabspulpiturer, der
ligesom teaterloger var anbragt på skibets vægge. Disse pulpiturer kom visuelt til at blive et påtrængende og dominerende
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element i Domkirkens indretning helt frem til den store istandsættelse i 1870' erne (læs også s. 118).
En række klagesager fra 1630' erne og 1640' erne demonstrerer tydeligt, hvor kompliceret det var at få kabalen til at gå op i
en by med en sammensat mellem- og overklasse af standspersoner, det være sig adelige eller adlede borgerfamilier, gejstlige
eller verdslige embedsmænd. Biskop Hans Mikkelsen måtte
som øverste kirkelige embedsmand gentagne gange gyde olie på
vandene, når rådmænd, professorer ved det i 1621 oprettede
Gymnasium og kirkens egne præster - for slet ikke at tale om
deres hustruer! - på ukristelig vis skændtes om forrangen. Og
man må håbe, det har løst visse problemer, når han med evangelisten Mattæus' ord (23,12) kunne formane til ro og orden:
"Den, som ophøjer sig selv, skal ydmyges." Fra de 'mindre fine'
stole i midtskibets vestende og i de to sideskibe lød der karakteristisk nok ingen protester. Her affandt de lavere socialklasser:
småhåndværkere, tjenestefolk og oplandets bønder sig med
deres pladser. Blandt de sidstnævnte var der dog også et skel,
idet Domkirkens 'tiendebønder' , dvs. de gårdmænd i Hunderup, Bolbro og Ejby, der ydede tiendeafgift til kirken, havde
gratis siddepladser. Alle andre måtte betale, både et engangsbeløb ved pladsens erhvervelse og en årlig afgift for den almindelige benyttelse. Det skæppede godt i kirkekassen!

Pudestykke fra 1600 'ernes anden
halvdel, efter traditionen fra
Domkirken.

Det gobelinvævede

betræk viser Bebudelsen,
jomfru

med

Maria gengivet som

en velklædt dame af det bedre
borgerskab. Møntergården.

Gravminder på vægge og gulv
Den sociale topografi i Domkirken gjaldt også hinsides døden,
både på kirkegården og i særdeleshed indenfor i kirkerummet,
hvor murede gravrum blev anlagt under gulvet og ovenover
markeredes med en gravsten eller et epitafium, dvs. et væggravminde med billeder og indskrifter. Koret blev navnlig foretruk-

Detalje af epitafium

over råd-

mand jørgen Mortensen

Krag

(t1645) og Dorothea Nielsdatter
(tI651).

Det fornemme

maleri,

der er dateret 1640, tilskrives
Odensemaleren

Hans Schiitte.

Mesteren for den dygtigt udførte
bruskværksindramning

kunne

meget vel være Anders Mortensen.
De to arbejdede også sammen på
altertaolen.
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Ebbe Munks kapel blev adskilt
fra kirken med et smukt udskåret
ogforgyldt gitter, der i dag opbevares i Nationalmuseet. Ægteparrets dobbeltepitafium af
sandsten er klemt inde på nordvæggen mellem et vindue og en
hvælvpille. MidtJeltet, hvor der
måske skulle have været et billede
af den korsfæstede Kristus, er
mærkelig nok aldrig blevet udfYldt. Derfor knæler mand og
hustru i from bøn vendt mod
hinanden, mens et relief ovenover af Dommedag ligesom topfiguren af den opstandne Kristus
minder om den yderste Dom.
At dømme efter gravgitterets
indskrift har de to været opfYldt
af fortrøstning om deres belønning i det hinsides: "De Retvises
(dvs. retfærdige) sjæle er i Guds
hånd, og der skal ingen pine
røre ved dem".
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ket af medlemmer fra den fynske adel, repræsenteret ved familierne Akeleye, Norbye, Podebusk og Skovgaard (se også s. 131).
Også i de tilstødende sideskibsfag mod øst fandt adelsfolk
attraktive gravpladser i ophøjet afsondrethed fra den øvrige kirke, enten i særlige tilbygninger (Valkendorfi kapel) eller i specielt indrettede aflukker som det gravkapel, der o. 1626 indrettedes i nordre sideskibs østende for lensmand Ebbe Munk til Fjellebro og hans hustru, Sidsel Høeg.
På samme måde valgtes koret og dets siderum af flere blandt
Domkirkens øverste embedsmænd i 1600'erne. Det gjaldt som
nævnt bisperne Jacob Madsen og Thomas Kingo i søndre sideskib. Biskop Laurids Jacobsen Hindsholm (tI663) fik sin grav
i korets vesten de markeret i gulvet med en nu forsvunden gravsten. Gravminderne for hans forgænger, Hans Mikkelsen: et epitafium og en stor kalkstensgravsten i nordre sideskibs østende,
fortæller endnu om den virksomme mand, der fik i alt 34 år og
otte måneder i tjenesten! I de fornemmes kor i kirkens østende
og i midtskibet blandede sig også den lærde stand og byens
rådsaristokrati, begge grupper lige overbevist om deres eget
værd, som de førnævnte stolestadestridigheder afspejlede. Flere
af disse personer var gennem ægteskaber i familie med hinanden, og der var ofte en tradition for, at slægtsfæller i livet også
lod sig begrave skulder ved skulder.
En række prægtige malede, udskårne eller udhuggede epitafier på kirkens vægge viser en parade af disse velfortjente personer, der i dag næppe længere huskes for deres gerninger i jordelivet. Desværre får vi kun yderst sjældent besked om navnene
på de dygtige epitafiekunstnere. Monumenterne giver et repræsentativt tværsnit af gravkunstens udvikling i barokkens forskellige faser. Med Christian V's begravelsesforordning af 1682
satte man dog en stopper for udførelsen af epitafier med portrætter for almindelige borgere. Dette privilegium var alene forbeholdt rangspersoner eller individer, der f.eks. ved deres
bedrifter i krig havde gjort sig fortjent til en særlig hæder.
På midtskibets vestvæg hænger i dag to borgmesterepitafier
(se helhedsbilledet s. 150), der før kirkens hovedrestaurering i
1870' erne også dannede par på skibets to vestligste piller i sydrækken. Begge stammer fra 1600' ernes midte og viser en
beslægtet, leddelt opbygning med de centrale billed- eller indskrifttavler samlet i den lodrette midtakse, og figur- eller ornamentudsmykninger placeret som indrammende element. Alligevel er vægtningen mellem det religiøse og privat-personlige
indbyrdes forskellig. Ægteparret Hans Nielsen Cbulenbrun
(tI651) og hustruen Maren Poulsdatter (tI684) har valgt at
lade billederne af Ezekiels Dommedagsvision og Kristi Him-

melfart dominere, mens deres egne portrætter er reduceret til
miniatureformat under hovedbilledet (se omslaget). Indskrifter
er det heller ikke blevet til, hvad enten det skyldes beskedenhed
eller familiens forsømmelse. Det sidste har man dog svært ved
at tro. Maren Poulsdatter døde først godt 30 år efter monumentets opsætning, samme år som sin eneste søn. En datter,
Anne, der var gift med biskop Niels Hansen Bang, døde fire år
efter, i 1688 .
Epitafiet (s. 90) over borgmester Thomas Brodersen Risbrich
(tl665) og Birgitte Ottesdatter Seeblad (tl659) er til gengæld
som en apoteose over en hæderkronet og magtfuld Odensefamilie, der gennem afstamning og gunstige ægteskaber var i familie med fremtrædende personligheder i Odense i 1600' erne
og begyndelsen af 1700' erne. Familiens syv medlemmer er opstillet på rad og række, de mandlige til venstre med borgmesteren selv som ankermand på fløjen, og kvinderne til højre,
anført af fru Birgitte med døtrene Karen, der i sit 2. ægteskab
var gift med apotekeren Christopher Balslev til Fraugdegård og
mor til Birgitte, senere Thomas Kingos 3. hustru, og Sille, der
gennem ægteskabet med professor Jacob Jensen Bircherod blev
stammor til et helt kuld aflærde mænd (se s. 107). Borgmesterparrets yngste, den lille Wichmand, døde kun l år gammel i
1652, hvilket blomsterkransen på hans hoved vidner om. Han
er efter alt at dømme malet ind på billedet som en sekundær tilføjelse. En engel med laurbærkrans og palmekvist minder
øverst i billedet om den himmelske herlighed, hvor alle igen
skal forsamles.

Epitafium

over biskop Hans Mik-

kelsen, opsat i
Catharine

1654 afhustruen,

Henriksdatter.

Parret

knæler i bøn foran korset med
den lidende Frelser. Nederst ses
et usædvanligt
billedform

maleri, en rebus i

ligesom Christian

IV's berømte billedgåde på Rundetårn. Måske handler det om,
hvordan den enkeltes brændende
tro på Kristus og hans offirdød
(det kronede kors med et hjerte
på en brændende tornebusk t.b.),
forenet med tiltroen til Guds
levende ord (Bibelen med et
tændt lys t. u.), er 'grundvolden
for vor salighed i Himmelen.
Dette er også udtrykt

'

med en

tekst på latin ovenover.
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Udsnit af kobberstik, udført af
Nicolaus Hdublein med r;zindeblad over Christian !VS tidligere
svigerdatter, den sachsiske prinsesseMagdalena Sibylla (f 1668).
Billedet viser en fYrstelig kvindes
begravelsesdragt. Lige så pragtfoldt har udstyret været i Kirsten
Munks og hendes datter, Sophie
Elisabeths kister fra hhv. 1658
og 1657.

Adelige og kongelige begravelser

Silke- og perlebroderet lighue,
o. 1650, efter traditionen fra
Domkirken. Billederne viser scener fra Ovids myte om gudinden
Diana ogjægeren Aktæon. Det
fornemme arbejde er teknisk
nært beslægtet med den svenske
dronning Christinas tronhimmel,
der blev fabrikeret i Paris 0.1648.
En senere tradition nævner, at
Christian !VS svigersøn, Hannibal Sehested, der døde 1666 i
Paris, siden blev begravet i Domkirken. Kunne huen have tilhørt
ham eller en anden fornem adelsmand? Møntergården.
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Fra 1600' ernes anden halvdel stammer en lille håndfuld epitafier foruden et par malerier, der sikkert er løsrevne dele af mindesmærker over os nu ukendte personer. Billedet af den lille
frøken Lerche på sin paradeseng minder også om Domkirkens
betydning som den foretrukne begravelseskirke for en bredere
kreds. Medlemmer af den fynske adel, der i 1600'erne for fleres vedkommende havde residenser i byen eller samledes i den
såkaldte 'Adelens Gård' ved nordsiden af kirkegården, brugte
gerne Domkirken til deres bisættelseshøjtidelighed, selvom kisterne ofte siden førtes til en anden lokalitet. Ved begravelsen
blev liget ført i procession med talrige ledsagere, lys og faner til
kirken, hvor et 'lighus' i form af en baldakin betrukket med sort
klæde var rejst over kisten.
Blandt de fornemste begravelser i 1600'erne var tre kongelige bisættelser, to af Christian IV's børn, Frederik Christian
(tl627) og Sophie Elisabeth (tl657) og af deres mor, kongens
anden hustru, Kirsten Munk (tl658). Den sidste fik i juli 1658
- som noget af en politisk demonstration midt under svenskekrigens rasen - en statsbegravelse, arrangeret med den svenske
overkommandos velsignelse af datteren Leonora Christine og
svigersønnen Corfitz Ulfeldt, der på det tidspunkt støttede
arvefjenden.
Sigende nok nægtede biskop Laurids Jacobsen Hindsholm at
medvirke ved den kirkelige handling. Kirsten Munks kiste stod
i adskillige år i Domkirken, men er siden forsvundet. Til gengæld findes datterens enkle kiste stadig nede i et lille kryptrum,
i dag blot en simpel fyrrekiste at se på, men engang smukt
beklædt med fløjl og kistebeslag. I kisten, der to gange har
været undersøgt, findes det relativt velbevarede lig, iklædt fyrstelig pragt: en sølvmors kjole med tilhørende lighue, besat
med guld- og sølvkniplinger, svarende til den sachsiske prinsesse Magdalena Sibyllas dragt.

Om den overdådighed, der - trods forbud - herskede ved
adelige begravelser, vidner også en prægtig lighue af silke med
broderier i silke og metaltråd samt besætning af perler og pailletter. Huen, der nok næppe oprindelig har været bestemt som
ligtøj, er smykket med billeder fra den romerske digter Ovids
myte om gudinden Diana og jægeren Aktæon. Hvem ejermanden har været, vides dog ikke.

Lysekroner som gravminder
Blandt de mange gravminder skal også huskes epitafierne over
stiftsskriver Rasmus Andersen (se omslagets bagside) og rådmand
Thomas Balthazar Freithof Som endnu et monument over Freithof og hans hustru blev i nærheden af deres begravelse i søndre
sideskib ophængt en stor lysekrone af messing. Lysekronen, der
ligesom flertallet af Domkirkens øvrige baroklysekroner har en
epitafiefunktion, blev bekostet af enkens 3. ægtemand, Niels
Buchholt i 1694. På hængekuglen står med indridsede versaler:

Detalje af epitafium, 1668, over
Peder Pedersen Lerche med fomilie, deriblandt en afdød, spæd
datter, liggende i fornem ligdragt
på en pude t.h.

"Så længe noget lys på denne krone tændes,
skal deres lyst til Gud og til hans tempel kendes,
De selv evindelig skal for Guds trone stå
som klare himmellys med ærens krone på."

Hvem ophavsmanden til de velformede rim er, fremgår ikke.
Men det er værd at huske på, at Domkirken i disse år var
arbejdsplads for Danmarks største digter, en mand, der ikke var
fremmed for at levere lejlighedsvers til kirkeinventar, såsom
lysekroner, altertavler eller klokker - biskop Thomas Kingo.

Kingos - og brødrene Bircherods - kirke
Kingos udnævnelse til Fyns biskop i februar 1677 blev allerede
fra første færd kommenteret af en 19-årig Odense borger, der
skal fortælles mere om i det følgende. Det var den myreflittige
antikvar og dagbogsskriver Jens Bircherod, senere biskop i
Ålborg Stift. Bircherod var selv barnebarn af den førnævnte
borgmester Risbrich og søn af professor Jacob Bircherod. Den
unge professorsøn var mildest talt skeptisk ved valget af Kingo.
I Odense havde man mindst af alt gjort sig tanker om netop
ham, og selvom Bircherods egen pen nogle måneder forinden
ganske vist havde gættet på Kingo, så måtte han indrømme, at
han dengang 'ikke (vidste), hvad jeg selv skrev'! Noget perfidt
refererer Bircherod også et rygte om, hvordan biskoppen på
grund af navneslægtskabet ville lade sig ordinere på apostlen

Lysekrone, ophængt i 1694 af
Niels Buchholt til minde om hustruen, Magdalene Jacobsdatter
Holst. Hun havde selv været gift
to gange tidligere, forst med
Hans Jørgensen Priis og anden
gang med rådmand Thomas
Balthazar Preithof, hvis endnu
bevarede epitafium fandtes lige i
nærheden aflysekronen.
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Kobberstik af de to helgenskrin,
udarbejdet i forbindelse med
Thomas Bircherods beretning
om nyfondet i 1694. Til brug
for professorens planlagte publikationer om Knud den Hellige
og en nyudgave af Ælnoth udarbejdedes disse billeder, der dog
ikke lever op til de krav, vi i
dag forventer af en præcis videnskabelig afbildning. Således
har kobberstikkeren 'pyntet' på
skrålågsskrinets udsmykning og
tilføjet forskellige prydbånd i
barokstil. Alligevel ligger illustrationerne milevidt fra den
fantasifulde gengivelse af Knud
den Helliges skrin efter Ælnoths
beretning, som fandtes i det materiale Jens og hans anden bror,
Jacob Bircherod samlede i
1670'erne og begyndelsen af
1680'erne om monumenter og
indskrifter fra Odense, illustreret med rige historiske og genealogiske noter (5. 84). Det Kongelige Bibliotek.
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Thomas' dag, den selvsamme søndag, på hvilken 'han (apostlen) blev libereret (dvs. befriet) for sin vantro'. Og han noterer
nogle dage senere med blandede følelser jubelen i visse kredse
ved Kingos ankomst til Odense - noget han dog for sit eget
vedkommende tog afstand fra ud fra en dyster forudanelse om,
at han nok ikke skulle vente sig nogen lykke og fremgang ved
dennes hjælp eller i hans distrikr. Men som det skulle vise sig,
blev Bircherods negative holdning tilOdensekirkens nye overhoved siden hen gjort til skamme.
Selvom den unge mand året efter indledte en udlandsrejse og
fra o. 1682 havde fast bopæl, først i København og fra 1693 i
Ålborg, vedblev han i sin dagbog at notere stort og småt, bl.a.
om Kingos gøremål ind imellem andre nyheder fra sin hjemby.
Uvist hvorfor, har den unge mand dog ikke fortalt om en på
en gang interessant og kompliceret opgave, som Thomas Kingo
i sin tidlige embedstid fik ansvaret for, nemlig i 1678 at lade
en gesandt fra biskoppen af Munster bese Domkirkens relikvier af Set. Knud 'og andre helgener' og tillade denne at udtage,
hvad han måtte ønske. Det er uvist, om der overhovedet kom
noget ud af den ret specielle diplomatiske mission, der var
tænkt som en høflighedsgestus, fordi biskoppen netop havde
undertegnet en forbundstraktat med Christian V På dette tidspunkt, mere end 100 år efter Reformationens sejr, havde helgenknoglerne blandt oplyste lutheranere aldeles mistet deres
magiske - og farlige - kraft, og de behandledes nu ganske prosaisk som kuriositeter, levn fra en uoplyst tid eller som handelsobjekter!
Dagsaktuelle kommentarer fra Jens Bircherod må vi også
savne i det for Domkirkens og Knud den Helliges historie så
bevægede år 1694, da korets mure som led i en omfattende
hovedistandsættelse blev repareret og hvidtet. Ved den lejlighed
opdagede man nemlig et hul i korets østrnur, der tilsyneladende var opfyldt med dun og fjer. Ved en nærmere undersøgelse,
som også Kingo overværede, genfandt man kirkens to helgenskrin, der i de sidste 100 år havde været klemt inde i en niche i
muren, stående på højkant. Selv synes Kingo ikke at have kommenteret sagen. Han nøjedes med at give udtryk for sin begejstring over den afsluttede kirkereparation med et vers, der blev
indlagt i tårnspirets store nye kugle, "støbt til HERRENS
HUUS, som kaldes af Sanct KNVD". Men til alt held kunne
Jens Bircherods lillebror, på dette tidspunkt rektor for Latinskolen, professor Thomas Bircherod, udfylde pladsen som førstehånds øjenvidne og referent.
Til gengæld får man gennem Jens Bircherods dagbog indblik
i de talrige embedspligter, der påhvilede en biskop, noget han

kom til at føle på sin egen krop, da han i 1693 blev Kingos kollega i Alborg Stift. Som repræsentant for kongen og den øverste ansvarlige for kirken i sit lokalområde udførte Kingo de fleste af sine opgaver uden for sin egen sognekirke, Set. Knuds Kirke. Arbejdet omfattede tilbagevendende visitatsrejser på Fyn,
Lolland-Falster og Als; hertil kom den opslidende administration af stiftets drift og økonomi i samarbejde med provsterne
og stiftamtmanden. Og intet tyder på, at Kingo har ligget på
den lade side. Tværtimod forsøgte han flere gange nidkært at
håndhæve sin egen og stiftamtmandens lovfæstede rettigheder
som øverste tilsynsførende med Domkirkens administration, et
ansvarsområde, Magistraten hidtil havde hævdet som sit (- og
det blev de for øvrigt ved med indtil 1814!). Derfor forekommer det mere end beundringsværdigt, at Kingo som - med
Bircherods ord - 'den fornemmeste danske poet i vore tider',
efterlod en så rig litterær produktion, der endog udgik fra forfatterens eget bogtrykkeri i Bispegården.

Kingos salmeværker i Domkirken
Som det fremgår af Bircherods notater, virkede Kingo energisk
for at introducere sine egne salmeværker i de fynske kirker, men
det var langtfra problemfrit. Umiddelbart efter sin tiltræden i
1677 ønskede han Aandelige Siunge-Koors Første Part fra 1674
indført ved morgen- og eErermiddagsgudstjenesterne. Men han
blev advaret imod sit forehavende med den begrundelse, at
almuen, der var vant til de gamle salmer, så ville holde sig væk.
1694 forærede han Bircherods hustru, Søster Bartholin, et
smukt eksemplar af sin nye salmebog for kirkeårets første halvdel, Danmarks og Norges Kirkers Forordnede Psalme-Bog. Vinterparten, fra 1689. Baggrunden for værkets tilblivelse var den
enevældige regerings ønske om at tilvejebringe moderne liturgiske håndbøger og skabe ensartethed inden for kirkelivet.
Andre konkrete udslag herafvar Kirkeritualet fra 1685 og en ny
Alterbog fra 1688.
Vinterparten fik imidlertid en krank skæbne og tilbagekaldtes knap et år efter sin fremkomst af årsager, der ikke er oplyst
i alle detaljer. Men det har været et bittert anslag mod biskoppen. Han havde brugt godt seks år på det kasserede værk, som
for mere end halvdelens vedkommende rummede hans egenhændige salmer. De ubrugelige eksemplarer hobede sig nu op i
Bispegården, bortset fra de få, der kunne anvendes til private
gaver. For Kingo selv var det til 'allerstørste skade, misundelse
og latter, selvom jeg intet ved at findes derudi, som i ringeste
måde stridigt kan være med religionen.' Og man forstår derfor

Portræt af Thomas Kingo, indsat efter titelbladet i 'Vinterparten; den omdebatterede salmebog
fra 1689. Kobberstik afG. Valck.
Domkirken modtog i 1972 som
en gave fra Den Danske Provinsbank sit eget eksemplar af Kingos
salmebog, dog ikke førstetrykket
fra 1689, men et revideret
andet tryk, der udkom senere
samme efterår. Kingo har dediæret denne udgave til Maren
Hansdatter. enke efter rådmand
Henrik Jørgensen Rosenvinge og
en flittig bogsamler. Desuden
var hun ifølge Bircherod en
kvinde, der var berømt for sin
viden om huslige anliggender og
i mange år skriftemor (mater
comilii) for hele byen.
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bedre, hvorfor fru Bircherods eksemplar af den forkastede salmebog, fik følgende talende dedikation på titelbladet:
"Gak, hudeflettet Bog, du tør vel Plaster finde
Og rene Sjæle, som vil dine Saar forbinde;
Gak, siung din Sorrig hen, det tør end blive godt,
Thi Ære fødes ridr ud af vanartig Spot."

Kingos salmebogfra 1699 i en
udgave, trykt i Sorø 1765. Bogen
erforsynet med et sølvbind, smykket med bibelske motiver, bl.a.
Opstandelsen, udfort efter et
billedforlæg i Biblia Ectypa fra
Augsburg 1695.

1699 udkom en ny salmebog for hele kirkeåret og et graduale
(se s. 157), begge atter i Kingos regi (Dend Forordnede Ny Kirke-Psalme-Bog og Gradual eller En Ny Almindelig Kirke-Salmebog). Misforståelserne og stridighederne om den ældre salmebog var nu stort set ryddet af vejen, Kingo var denne gang
repræsenteret med 85 afi alt 297 salmer, ligesom han igen stod
for trykning og udgivelse. Med skib fra Nyborg fik Jens Bircherod i oktober tilsendt et større parti af værkerne, beregnet til
distribution både i Alborg, Viborg og Århus Stifter. Naturligvis
har Odense Domkirke også haft eksemplarer af bøgerne, der
dog begge siden er blevet slidt op. En privatdonation i nyere tid
har atter sikret kirken et eksemplar af salmebogen, dog ikke
førsteudgaven, men en senere version fra 1765 i et smukt sølvbind.

En dejlig, nyudsmykket kirke
I sine allersidste år har Kingo kunnet glæde sig over at høre
sine nye salmer lyde i smuk samklang med det nyistandsatte
kirkerum, deriblandt lovsangen på femte søndag efter Trinitatis:
"Hvor deylig skal Guds Kircke staa
Og i hans Aasiun Ynde faa,
Naar alle Hierter knyrred er
Udi et Sind og en Begier,
At elske Ham og blifve ved,
At vandre frem i Kierlighed."

Samtidig har han med tilfredshed kunnet lade øjnene hvile på
de mange nye inventargenstande. Det gælder de nymalede
alterbordspaneler, smykket med Odensemaleren Johan Christian Getreuers gammeltestamentlige scener med hentydninger
til Nadveren og Kristi korsfæstelse. Det gælder også mange nye
sølvgenstande på selve alterbordet. To kostbare alterstager var
skænket i 1695 aflægen Christian Henrik Luja og hans hustru,
Abigael, der var datter af Kingos forgænger, Laurids Jacobsen
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Altersølv og messehagel fra Thomas Kingos tid. 1695 skænkede
lægen Christian Henrik Luja og
hans hustru, Abigael Lauridsdatter Hindsholm de statelige
stager, der leveredes af Jesper
Hansen Rust fra Odense. Samme mester udforte alterkalken i
1699. Oblatæsken. udfort af
Odenseguldsmeden Matthies
Simonsen, blev skænket 1703
sammen med flere andre inventargemtande af Anne Brahe, en
søster til den berømte legatstifter
og bogsamler, Karen Brahe.
Anne Brahes mindetavle findes
i Domkirkens sydvestende.
Messehagelen, den såkaldte
Thomas Kingos kåbe, er udfort
o. 1700, af rødt fløjl med rig
besætning af guld- og sølvkniplinger. På rygsiden er et relief
broderi af den korsfæstede Kristus. Selve fløjlet er afsenere
dato, og måske er hagelen i virkeligheden omsyet af dele fra
forskellige hageler, bl.a. Anne
Brahes kniplingsbesatte hagel
fra 1703. [baggrunden ses
Konsistoriesalens bispeportrætter
(s. 146).

Hindsholm. Alterkalken fra 1699 var ligesom stagerne og den
tilhørende disk udført af Odenseguldsmeden, Jesper Hansen
Rust, mens en anden Odensemester, Simon Matthiesen havde
stemplet alterkanden 1691.
1703, i Kingos dødsår, skænkede adelsfrøkenen, Anne Brahe,
'til gengæld for sin begravelse' en fornem oblatæske, et rødt
Højlsalrerklæde, broderet med sølv- og guldkniplinger og en tilsvarende messehagel. Måske er det denne (eller dele af samme),
der endnu opbevares i kirken med det senere tilnavn 'Thomas
Kingos kåbe' - en kostelig kåbe med brede kantborter af kniplinger (såkaldte 'guipurekniplinger') i sølv og guld og et reliefbroderi af den korsfæstede Krisrus. Hvorvidt Kingo vitterligt
selv har anvendt kåben - han afgik ved døden den 14. oktober
1703 - skal dog være usagt.
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Når biskoppen under gudstjenesten vendte sig mod menigheden, der knælede for at modtage nadverens sakramente, kunne han med tilfredshed notere sig endnu en nyanskaffelse. Det
var alterskranken af smedejern med messingknopper, skænket i
1694 af købmanden Johannes Poulsen sammen med en fornem
lysekrone, som lige fra første færd har kastet lys over alteret fra
sin plads i korets 2. fag. Længere nede i skibet var ophængt en
anden lysekrone, bekostet i 1695 af Jens Bircherods forældre,
professor Jacob Bircherod og Sille Risbrich, 'Guds kirke til prydelse og til en hukommelse (dvs. erindring) over deres forældres
venners og eget grav- og hvilested'. Lysekronen havde tidligere
sin plads i midtskibet i nærheden af ægteparrets grav i den store familiekrypt for borgmester Thomas Brodersen Risbrich og
hans slægt.

Ydmyghed i døden
- eller jagten på den evige berømmelse

Alterskranken

blev sammen

med en lysekrone skænket af
købmand Johannes Poulsen i
1694.

Til venstre for skrankens

midte er en korslagt hammer
og nøgle, måske en parafrase
over bomærket for den berømte
kunstsmed fra Christian IV's
tid, Caspar Fincke. Bomærket
kan sespå gitteret foran Vttlkendorfi Kapel (s. 92).
Forsiden af alterbordet er udsmykket i

1694 med

malerier af

Odensemesteren, Johan Christian Zachariassen

Getreuer, der

dette år nymalede hovedparten
af Domkirkens

inventar. De fire

malerier viser scener fra Det
Gamle Testamente som forbilleder bl.a. for Jesu Nadver og det
aktuelle nadvermåltid,

samt for

Kristi Korsfæstelse. Fra venstre
mod højre ses:Jødernes første
påskemåltid,

Davids flugt fra

sønnen Absalom,

Kobberslangen

i ørkenen og Josef der tyder
Faraos drømme.
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Jacob Bircherod selv var afgået ved døden 13. juni 1688 og blev
stedt til hvile tre uger senere ved en højtidelighed, hvor Thomas
Kingo personligt holdt ligprædikenen over sin gode ven og
slægtning (biskoppen var 3. gang gift med Birgitte Balslev, en
datter af professorens svigerinde, Karen). M Kingos talrige ligprædikener er kun denne bevaret på tryk. Prædikenen er på en
gang et vidnesbyrd om en retskaffen og inderlig from mand,
der ligesom profeten Enok vandrede med Gud (1. Mos. 5,24).

Lysekrone, skænket af købmand
Johannes Poulsen i 1694 og
ophængt året efter af broderen,
Hans Poulsen. På lysekronens
hængekugle står de to brødres
navne. Samtidig er angivet, at
Johannes Poulsen også skænkede
200 daler til bekostning af
'etjerngalleri omkring alteret;
dvs. alterskranken.

Men den var samtidig et opbyggelsesskrift for de efterladte, der
formanedes til ligesom den afdøde at vise ydmyghed, fordybelse og inderlighed i deres personlige Gudsforhold. 'Har end
stand og vilkår løftet os op i vejret, at vi er ypperligere for andre,
Natur og væsen trykker os dog ned igen i støvet og gør os til
jævnbyrdige med alle andre.' Derfor var et dydigt og fromt liv
bedre end noget andet. 'Gravskrift kan hugges ud i marmorsten
for at vare længe ved, Efterkommernes minde er det varigste
monument.' Og var det end godt, 'at vi er i en Hukommelses
bog hos menneskene', så var dog 'det fornemmeste, at vi står i
Livets bog hos Gud.'
Disse manende ord er tankevækkende vidnesbyrd fra en tid,
der var splittet mellem en jagt på berømmelse - hvilket gav sig
bombastiske udslag i både billedkunsten og litteraturen - og en
dybfølt længsel efter den sande glæde: foreningen med Gud i
Himmelen. Selv nøjedes Jacob Bircherod alene med en kort
gravskrift på sin svigerfars epitafium og med angivelsen af sit og
hustruens navne på deres lysekrone. Afhans sønner, Jens, Jacob
og Thomas, fik kun den førstnævnte et epitafium, udformet
som en enkel skrifttavle med afdødes våbenskjolde og et latinsk
hyldestdigt, forfattet af vennen, professor Laurits Luja. Efter
eget ønske blev Jens Bircherod (tl708) og hans hustru begravet, ikke sammen med brødrene eller forældrene, men i nordre

Kobberstik afprofessor Jacob
Bircherod fra Kingos ligprædiken,
1691. Professoren var svigersøn
til borgmester Thomas Brodersen
Risbrich ogfor til fens ogJacob
Bircherod, ophavsmændene til
den værdifulde registrant over
Odensanindesmærker fra 0.1680.
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sideskibs østende i en gravkrypt ved siden af oldeforældrene,
borgmester Otto Knudsen Seeblad (tl631) og hans elskede
oldemor, Abigael Hasebart (tl667), der selv havde holdt ham
over dåben (se også s. 117). Som en respektfuld kærlighedsgerning mod de afdøde sørgede Jens og Jacob Bircherod sammen
med deres mor og moster i 1681 for at rydde op i krypten og
indsvøbe de afdødes ben i et rent lagen, der anbragtes i en ny
kiste. Heriblandt var levnene af grandonklen, byfoged Antonius Ottesen Seeblad, med hvem Jens som helt lille havde haft
så 'megen tidsfordriv og glædelig samkvem'.

Familien Ahlefeldts glorificering
Indgangsportalen til Ahlefeldts
Kapel. øverst knejser Tidens
manende skikkelse, vist som en
langskægget olding, bevæbnet
med en le. Nedenunder er guirlander af anevåbener for de
afdøde. Den ovale indskrifttavle
erindrer om bestilleren, Anna
Rumohrs indsats, både ved opsætningen af monumentet og som
velgører over for byens fattige.

Kapellet for AhlefeldtJamilien
har været som et totalteater over
familiens seluiscenesættelse. Heller ikke kunstneren er glemt.
Med store forgyldte bogstaver
læses nederst på epitafiet: "Thomas Quellinus invenit et fecit
A(nn)o 1701" (Thomas Quellinus udkastede og udforte (dette)
i året 1701). I centrum af
kapellet står kisterne med de
afdøde, to prægtige af marmor
for Hans Ahlefeldt og hans forste
hustru, Catharine Sebested; og
to kobberkister, måske udfort af
den i Preetz virksomme guldsmed Jochim Rese, for Christian
Ahlefeldt og Anna Rumohr.
Farvelagt tegning af August
Behrends. for 1872. Nationalmuseet.
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Kontrasten mellem Seeblad- og Bircherodfamiliens relativt
beskedne gravminder og deres - siden o. 1700 - 'nye naboer' i
Domkirken, monumenterne over den holstenske adelsmand,
generalløjtnant Hans Ahleftldt til Glorup og dennes familie, er
slående og dramatisk. I Ahlefeldts kapel, der blev særligt isoleret fra omverdenen med en høj skulpturprydet portal, kommer
barokkens pragtglæde og trang til selviscenesættelse til fuldt
udtryk. Med marmor, alabast og sandsten af mange forskellige
farver, med metal og forgyldte detaljer er - som en hyldestovation i billedform - vist kernefamiliens fire medlemmer: den
velfortjente krigsmand, Hans Ahlefeldt (tl694), sønnen, den
håbefulde og stenrige arving, Christian Ahlefeldt, død kun 21
år gammel i 1695 og Hans Ahlefeldts hustruer fra l. og 2. ægteskab, Catharine Sehested (tl670) og Anna Rumohr (tl711).
Det var sidstnævnte, der planlagde og bekostede kapellets
udsmykning. Sætstykker fra den klassiske oldtid, obelisken
med flammekuglen og laurbærkranse, forherliger de afdøde
ligesom de buttede småengle, der opløfter Anna Rumohrs portræt - som i en guddommeliggørelse eller apoteose - mod
Himlen, et velkendt billede på den evigtvarende berømmelse,
som ikke lader sig besejre af Tidens grumme skikkelse. Han
troner selv med leen på tærsklen mellem de levendes og de
dødes verden. Men som modvægt til forherligelsen af de afdøde, deres bedrifter og fornemme afstamning (det sidste er
illustreret med en overflod af våbenskjolde), fremhæver portalens indskrift giverindens fromme og retfærdige bestræbelser,
både ved oprejsningen af æremindet for sine kære, 'kirken til
prydelse og nytte' og ved foræringen af en større pengesum til
gavn og bedste for byens fattige.
Inde i kapellet, delvis skærmet imod nysgerrige blikke og
uvedkommendes indtrængen af en rigt udsmykket gitterdør,
står de fire afdødes kister, to enkle marmorsarkofager, der sik-
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Interiør afValkendorfi Kapel
med epitafiet over Frederik von
Vittinghof og hans hustrtl,
Eieonora Maria Sehested, vist t.h.
Kisterne medfomiliens medlemmer: mand og hustru samt deres
tre børn står endnu i dag på
gulvet foran mindesmærket, sammen med de ældre kister for
Henning Valkendorfi [amilie.
Også Kirsten Munks og datteren
Sophie Elisabeths kiste fondtes
tidligere i kapellet. Det samme
gjorde en besynderlig kiste, der
indeholdt såvel et kvindelig som
resterne af to balsamerede katte,
dog ikke bispinde Muus(!) som
det hed ifolkemunde. 'Kattedamen' varformentligjomfru
Karen Stephansdatter Rahm
(t1688), datter afstiftsfYsikus,
apoteker Stephan Rahm. Hun
holdt angiveligt så meget afsine
katte, at hun ønskede dem aflivet
efter sin død for at fl dem med
sig i kisten (se også s. 131).

kert stammer fra Thomas Quellinus' værksted, og to forgyldte
kobberkister, overbroderet med adelsvåbener, bibelske billeder
og dydefigurer. At lade sig begrave i forgyldte metalkister
repræsenterer en begravelsesluksus, der endnu på den tid kun
var forbeholdt de kongelige og særligt begunstigede adelige.
Paralleller til kisterne, der er tilskrevet }ochim Reese fra Preetz,
findes i Nordtyskland, bl.a. i Slesvig Domkirke.
Tidligere var kapellet smykket med flere rekvisitter fra generalløjtnantens begravelse, bl.a. den sorte sørgefane og den hvide frydefane, der sammen med 16 mindre faner med anevåbener sikkert blev ført med i begravelsesprocessionen. De to første findes i dag på Nationalmuseet, de øvrige er gået al kødets
gang. Men til alt held findes Ahlefeldts gravrustning og kårde
endnu. Det er sikkert hans autentiske officersudrustning og
ikke bare rekvisitter fra begravelsesoptoget.
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Quellinus og Kingo
Som nævnt s. 89 veg Kingo selv ridderligt pladsen for den velstående enke med de ædle hensigter. Biskoppens eget epitafium
fik plads i hans 'private' kirke, Fraugde Kirke, som hørte under
hans landejendom siden 1697, Fraugdegård. Men måske som
en returkommission til Kingo blev også hans monument udført
af Anna Rumohrs udvalgte kunstner, den fremragende billedhugger, Thomas Quellinus fra Antwerpen.
Efter alt at dømme var det også Quellinus, der få år tidligere udførte det noget mindre monument for friherre Frederik
von Vittinghof(t 1691) og hans hustru, Eleonora Maria Sehested
(tl696), søster til Hans Ahlefeldts første hustru. Monumentet
blev opsat i Valkendorfs kapel, som friherren havde overtaget
fra den tidligere ejers familie.
Her kan vi så passende tage afsked med biskop Thomas
Kingo. Kapellet blev nemlig for en kort stund hans sidste hvilested i Domkirken, indtil kisten dagen efter bisættelsen i
november 1703 "med ziirlig Færd samt Carossers Følge" blev
ført til Fraugde Kirke.

Detalje af epitafiet over Frederik
von Vittinghof{t1691)
og Eleonora Maria Sehested (t1696),
tilskrevet Thomas Quellinus.
Monumentet er antagelig opsat
mellem 1691 og 1696, de to
ægtefællers dødsår, i Valkendorfi
Kapel, som Henning Valkendorfi
enke, Margrethe Blome, i 1677
havde overladt sin halvsøster
Eleonora Maria Sehested og hendes mand. Epitafiet, der oprindelig var anbragt på kapellets
nordvæg, er opbygget med en
sarkofaglignende underbygning,
som danner sokkel for Berømmelsens og Klogskabem (Mineruas)
figurer og ægteparrets dobbeltportræt. Alle slags krigsredskaber,
med standarter, skydevåbener og
patrontasker indrammer opstillingel'4
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Frederik V's Odensebesøg
i 1748 og dets følger
Første søndag i advent 1754 var der stor fest i Domkirken.
Igennem seks år havde bygningen stået som en stor byggeplads,
gulvene var brækket op, stilladser rejst op ad væggene, både
indvendig og udvendig, og alt løsøre af inventar og gravminder,
der umiddelbart lod sig fjerne, var blevet midlertidigt deponeret andetsteds eller helt kasseret. Men nu var det værste overstået - om end ikke helt fuldført. Kirken fremstod i en 'ganske
ny facon', og 'al ælde var udryddet'. En statusberetning på vers,
udsendt kort forinden, i juli 1754, med tiden "Kong Knuds
Tale Om sig selv til Fokket (... )", fortæller i begejstrede vendinger om alt, hvad der var sket:
"Træd, Læser, frem for Alteret,
Der glimrer som en Lue:
Dit øje bliver ikke træt
AI samme at beskue.
Den kunstig gjorte Præke-Stol
Sig for dig og fremstiller,
Der midt i Kirken, som en Sol
Paa Firmamentet spiller.
Til noget af det rareste,
Bør Orgelet henføres,

Som øjet lystes ved at see,
Og øret, naar det høres.
De prægtigt bygre Stole, som,
Og nylig er anlagte.
For oven neden, runden om
Man tillig(e) bør betrage.
(... ) See, hvilke Epitafier,
I Gips og gylden Ramme!
See Chor og Font af Billeder
Paa prægtig Vis at bramme (... )."

Baggrunden for denne store modernisering, den største i Domkirken siden reformationstiden, var et kongebesøg - Frederik
V's lynvisit i kirken en eftermiddag i maj 1748. Det var blot et
blandt talrige andre programpunkter på den nybagte monarks
Danmarksrejse. Kongen lod ved den lejlighed et par ord falde
om, at Domkirken 'som den fornemste i hele provinsen' nok
trængte til istandsættelse med forgyldning og den slags. Det
kunne dog efter hans mening næppe indebære nogen særlig
økonomisk byrde for kirken! Men enevoldskongens venlige
henstilling var som en gnist, der snart antændte en hel steppebrand hos de lokale myndigheder. Og inden man så sig om, var
der indledt en gennemgribende renovering, som ikke lod en
eneste kvadratcentimeter uberørt. - Regningen blev selvfølgelig også derefter!

Kirlæns indre, set mod vest i al
sin pragt efter den store modernisering. Farvelagt litografi efter
tegnin!- af Niels Ringe, 1840.
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Guldaldermaleren Christen
Købke besøgte i 1835 Odense og
tegnede dette pro~pekt afsøndre
sideskib. set mod øst. Synet af
Ahlefeldts Kapel i detfjerne
blokeres dog af de nye pulpiturer
med deres indviklede trappesystemer. Den Kongelige Kobberstiksamling.
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Borgmester Martfeldts Pyrrhussejr
I første omgang lod de ansvarlige myndigheder kirken syne af
byens førende håndværkere, der fremlagde overslag over udgifterne til en istandsættelse. Det forelå i november 1748, og for
bygningens vedkommende pegede man navnlig på nødvendigheden af en fornyelse af det brøstfældige spir og kirkens gamle
tagværk - sikringsarbejder, som imidlertid snart blev stillet i
bero til fordel for mere spektakulære tiltag i den moderigtige
rokokos ånd.
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Vi kender ikke alle detaljer i forløbet; men i august 1749
stod kirkens indre nykalket og hvælvene smykket med 250 forgyldte stjerner. Ved samme tid må Magistraten med borgmester
Augustus Martj"eldt i spidsen imidlertid have fattet planer om en
total modernisering af den gotiske middelalderkirke. Hovedparten af arbejderne udførtes af den i Flensborg bosatte murermester og arkitekt, Ludwig Henning Schack Neumann, der allerede i slutningen af 1751 fik betaling for pulpiturerne i koret,
og i marts det følgende år ankom til Odense med sine svende.
Det er muligt, at Neumann foruden at lede arbejdet også havde det kunstneriske ansvar for projektet. Karakteren af hans virke i Flensborg, som ud over bygningsmæssige opgaver omfattede udkast til festdekorationer ved kongelige besøg, udelukker
det ikke; men for domkirkens vedkommende har vi alene
kendskab til en (forsvunden) skitse til korskranken.
Muligvis har man i projekteringsfasen haft andre følere ude.
Det ville således ikke være overraskende, om den ambitiøse
borgmester havde rettet henvendelse til hovedstadens kongelige bygmestre og anmodet om vejledning. Odense var jo provinsens 'kongeby' , og det var trods alt monarken selv, der havde befalet Domkirken istandsat. I givet fald har Nicolai Eigtved
og Lauritz de Thurah formentlig måttet takke nej. Førstnævnte havde netop på dette tidspunkt hænderne mere end fulde
med projekteringen af to københavnske prestigekirker til den
unge Frederik V: Frederiks 'danske' og Frederiks 'tyske' kirke
(Marmorkirken i Frederiksstaden og Christianskirken på
Christianshavn) .
Udkast fra selveste Eigtved skal dog ikke helt afskrives og er
på stilistisk-teknisk grundlag blevet foreslået i orgelfacadens tilfælde (s. 159). Den omstændighed, at våbenhusportalen leveredes 1754 afJohann Friedrich Hdnnel, som havde stenhuggerarbejder til de nævnte arkitekters slotsbyggerier i entreprise,
dokumenterer i hvert fald en kontakt til miljøet omkring de
kongelige arkitekter. Det samme viser en henvendelse fra den
københavnske arkitekt Philip de Lange, som i foråret 1752 tilbød sin tjeneste ved reparationen af "S. Crucis Kirche i Odensee"! Men da var Neumann og hans folk for længst antaget og i
fuld sving.
Kun små 125 år efter færdiggørelsen af den kostbare modernisering i 1750' erne blev resultaterne helt og holdent sløjfet ved
Herholdts genskabelse af den gotiske katedral. Det bedste indtryk af rokokokirken er derfor nu kun fastholdt gennem en
række tegninger, litografier og fotografier.
I det ydre var forandringerne ikke så iøjnefaldende. Her prægede rokokoens dekorationskunst resultatet gennem de nye

Blandt håndværkerne ved den
store modernisering var stenhuggermester Carl Emanuel Schuppius. Han skænkede i 1759 et
smukt krucifiks, der hviler på en
sokkel formet som Golgathahøjen med kraniet af Adam, der
efter traditionen skulle være begravet her. ~d siden afses et æble
med en slange og Lovens Tavler
som hentydning til Arvesynden
og Moselovens strenge synderegister, der kun lader sig afvaske
gennem troen på Ham og gennem den enkeltes omvendelse.
Giverens - og måske den omvendtes - navn og giveråret er
noteret på en lille tavle, indfiutet
i klippeformationerne forneden
(se også s. 122).
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Det gamle stereoskopfotografi,
optaget affirmaet Høegh fg
Brens, er et enestående vidnesbyrd om kirkem udseende for
Herholdts hovedrestaurering i
årene 1868-75. Mod øst blokeres
det store vindue endnu af Anders
Mortemem vældige altertavle,
mens et par afherskabspulpiturerne i syd på samme måde
bremser for det frie lysindfald.
I forgrunden ses de daværende
stolestader med udsmykning af
udskårne muslingeskaller foroven.
Yderst th. skimtes borgmester
Risbrichs epitafium. Møntergården.

portaler til våbenhuset og vestfacaden. Endvidere fornyedes
vinduerne med smedejernsrammer i stedet for det gamle murede stavværk, og på Gisicobygningens sydside, indsattes et nyt
vindue i 3. fag fra vest, hvor der hidtil havde stået et materialhus på det gamle middelalderkapels plads.
En tilsvarende æstetisk ajourføring i nærmiljøet var ombygningen af Gymnasiet, det lokale 'miniuniversitet', som 1621 var
indrettet i klosterets gamle østfløj i forlængelse af konsistoriesalen. Arbejdet gennemførtes 1754-57 og gav fløjen den endnu
bevarede struktur med midterkviste, kronet af trekantgavl. vinduerne regulariseredes med dekorative rammer, svarende til
forholdene ved Odense Slot.
Det var dog først og fremmest interiøret, som nød godt af
borgmesterens ildhu. Her belagde man gangarealerne med blå
og hvide marmorfliser, borthuggede endvidere pillernes fremspringende profilled og gav dem en firkantet ommuring som
støtte for nordsidens lange række af pulpiturer. Desuden gennembrød man det lukkede 5. fag med en kurvehanksbuet
åbning, som afdækkedes ved pulpiturerens nedtagning 1868-
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75. I syd, hvor pulpiturerne af hensyn til belysningen var
begrænset til de to fag ud for konsistoriet, fik pillerne en lignende behandling med konkave hjørner og en elegant profileret gesims med fine dekorationer mellem pillernes nedre og
øvre del. Mesteren for stenhugger- og gipserarbejdet var Carl
EmanuelSchuppius, hvis krucifiks endnu pryder konsistoriesalen (s. 115, 122).
Den første søndag i advent 1754 kunne man omsider tage
den fornyede kirke i brug, omend der stadig manglede vigtige
elementer såsom prædikestolen og orglet (s. 120, 158). Hvor
meget borgmester Martfeldt har glædet sig under festgudstjenesten, kan vi ikke vide, men længe inden man var nået så vidt,
må det være gået op for ham, at det økonomiske fundament var
helt utilstrækkeligt. Allerede 1752 var kirkens egen kasse tom,
og der måtte optages lån, for at arbejdet kunne videreføres. Året
efter ansøgte Magistraten atter om økonomisk bistand via en
landsdækkende kollekt, og da man 1756 på ny ansøgte om kollekt, opgjordes gælden til 11.000 rigsdaler og så havde man
endda udskudt den højst nødvendige reparation af tårnspiret,
der skønnedes at ville koste yderligere 10.000 rigsdaler. Økonomistyring synes ikke at have stået i høj kurs på rådhuset i
Odense dengang.
For borgmesteren selv endte den 'kongeligt befalede istandsættelse' som en tragedie. 1762 afsattes han som borgmester,
uanset at han ikke havde beriget sig selv, men tværtimod på det
nærmeste var ruineret. Han måtte endda overlade det til byrådets velvilje, om man ville refundere hans udlæg til dusører,
bl.a. til Neumanns svende, der i september 1752 havde strejket
og truet med at rejse hjem efter kirkeværgens kritik af en pause
mellem klokken 8 og 9 i en arbejdsdag på 14 timer, startende
klokken 5 om morgenen! Dusøren havde Martfeldt givet for at
hindre, at arbejdet gik i stå på dette uheldige tidspunkt, da 'det
lakkede mod vinteren, ustadigt vejrlig indfaldt, og regnen med
stor ulejlighed slog ind gennem vinduer og døre'.

Ud med alle de gamle skramlerier!
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Gravstenen over borgmester
Otto Knudsen Seeblad (t1631)
og hans hustruer blev o. 1680
pietetsfuldt registreret sammen
med en lang latinsk indskrift og
våbenskjolde af Jens ogjakob
Bircherod til erindring om deres
oldefar (se også s. 108). I den omhuggede version, som ses nedenunder, blev teksten forenklet til
det allermest nødvendige. Kun
navne og dødsdatoer er kommet
med.

Da låget så at sige først var taget af, og det gamle gulv fjernet til
fordel for en ny belægning med blå og hvide marmorfliser, stod
det klart for de implicerede, at de mange gamle ligsten i gulvet
ville gøre 'et temmelig skår i kirkens zirat (dvs. udsmykning).'
Eftersom flere af stenene endda var revnede, indskrifter og billeder slidt ned - hvis de da ikke ragede så højt op, at man let
kom til at snuble over dem, og enkelte tilmed var 'fra de katolske tider', lå konklusionen lige for: Ud med det hele! Dog valg117

Oversigtstegning over pulpiturerne i kirkens nordside. Her
bænkedes de mest velhavende fra
Domkirkens menighed. Ejerne
måtte købe deres pladser, når de
blev ledige, og skulle yderligere
betale en årlig leje. En fortegnelse over pulpiturernes 'beboere'
fra 1761, giver - sammenholdt
med brandtaksationen af byens
ejendomme - et interessant indblik i den 'sociale geografi' på
Holbergs tid. De fineste pladser
var på pulpiturernes nedre række. Længst mod øst på den bedste plads finder vi - ikke uventet
- borgmester Martfeldt. Flere af
hans kolleger fra Magistraten
havde sikret sig pladser længere
nede af rækken. Også byens adelige kredse var repræsenteret,
bl.a. stiftamtmanden, grev
Christian Rantzau, der boede i
Skt. Knuds Kloster. Desuden sad
her en række velstående købmænd og embedsmænd, flere
med privatadresser i Vestergade
og Overgade og således naboer,
både hjemme og i kirken. Tegning
af Marianne Nielsen 2001.

118

te man at bevare de gravsten, til hvilke arvingerne stadig betalte
for vedligeholdelsen. Men det skete først, efter at disse havde
fået en helt ensartet form, var afslebet og omhugget med nye
påskrifter og et nummer, der hentydede til selve gravkammerets .
placering i kirkens fortegnelse. Efter alt at dømme undgik kun
fem gravsten, bl.a. biskop Hans Mikkelsens (s. 98) ødelæggelse
eller omslibning i den hellige moderniserings navn, og tilbage
blev en stribe kedsommeligt ensartede sten, der nu bedre lod
sig indpasse i det nye interiør.
Også epitafierne blev underkastet en istandsættelse og delvis
kassation. Her for man dog mindre drastisk til værks. Hovedparten blev skånet, selvom de nu blev forsynet med en ensartet
ramme i stuk og forgyldning. Og hvor der var huller i rækken
på kirkens vægge, opsattes 'blind epitafier', dvs. tomme rammer.
Endnu mere vidtgående blev moderniseringen for inventarets
vedkommende. I første omgang var der kun tale om at forny
eller delvis ombygge kirkens stolestader og pulpiturer, mens alt
det øvrige blot skulle opfriskes med maling og forgyldning. Men
det ene ord tog det andet, og i stedet for forbedringer valgte man
helt at forny både korgitter, prædikestol og orgel, foruden samtlige stolestader og pulpiturer. Af større genstande skånedes kun
altertavlen. døbefonten og - til dels - de senmiddelalderlige
korstole. Alle 'gamle træskramlerier' blev sammen med tekstiler
og andre genstande, både af sten og metal, skånselsløst solgt på
auktion. Deriblandt kan meget vel have været inventar og gravminder, der gik helt tilbage til den middelalderlige klosterkirke.
I hvert fald kan denne store 'oprydning' være en af hovedårsagerne til, at Set. Knuds Kirke er så sørgeligt fattig på middelalderlige genstande, bl.a. sidealtertavler og krucifikser.

Lykkeligvis skånedes kirkens to helgenskrin, der stadig fandtes indemuret i korets østvæg, men dog ikke var helt upåagtede. Ifølge en samtidig kilde var de faktisk fremme en tid, i det
mindste så længe, at bl.a. Frederik V havde lejlighed til at bese
dem, mens andre, mere entreprenante personer måske fandt
anledning til at brække yderligere en del af den sparsomme
metalbeklædning af. Under alle omstændigheder blev der på
auktionen i september 1758 solgt syv små stykker forgyldt kobberplade, der godt kunne stamme fra et af de to skrin. Til trods
for den manglende pietet over for fortiden blev Knud den Hellige som nævnt gjort til talsmand for den radikale fornyelse, ja,
man talte endog om at rejse ham et særligt monument foran
muren, der gemte hans levninger. Men det blev kun ved snakken!
I virkeligheden ville ikke bare helgenkongen, men enhver
middelalderlig iagttager nok have korset sig ved at opleve kirkerummets dramatiske forvandling. Farvernæssigt herskede der
nu en yderst begrænset skala, domineret af hvidt, perlegråt og
guld med enkelte strejf af himmelblåt - fjernt fra tidligere tiders
brogede virvar afkulører. Dagslyset, der førhen blev dæmpet og
farvet af de malede glasvinduer, strålede nu uhindret gennem
de klare ruder, men blev dog i nogen grad bremset undervejs af

Kirkens indre, set mod øst. Læg
mærke til epitafierne på kirkens
ydervægge. En del af dem erfaktisk 'blinde; dvs. udfort som
tomme stukrammer med henblik
på senere hen at blive fYldt ud.
Det skete bare aldrig! Tegning af
H C. Jensen, 1832.
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de store kasser eller 'fuglebure', dvs. herskabspulpiturerne, som
i en moderniseret skikkelse var spændt ud mellem de fleste af
midtskibets piller. I disse 'tearerloger', hvis indre skærmedes
mod omverdenens blikke af et lag glas og ophængte gardiner,
kunne de enkelte familier i ophøjet isolation hengive sig til
individuel fordybelse og andagt ved de kirkelige handlinger eller måske beskæftige sig med andre, mere uvedkommende
sysler. Trangen til privatisering i gudsdyrkelsen kendes ganske
vist også fra middelalderens specialmesser og andagtsøvelser i
afsondrede kapeller eller ved særlige sidealtre, men ved de store
messer var hele menigheden samlet på kirkegulvet i et fællesskab, der ikke gjorde skel mellem høj og lav - kun mellem gejstlighed og lægfolk.

Den nye prædikestol
Prædikestolen og orglet (se s. 158) var de vigtigste nyanskaffelser ved den store renovering. Som nævnt blev den gamle stol
savet i flere dele og solgt på auktion, men blev til alt held ikke
helt kasseret.
Den nye prædikestol, der udførtes 1754-56 af billedhuggeren Herman Jansen, har senbarokkens og rokokoens karakteristiske, bevægede profil. Selve kurven buler ud forneden og snøres ind foroven, opgangen krummer sig rundt om pillen, og
himlen hvælver sig beskyttende ud over prædikantens hoved,
som om det hele var gjort i en blød plastisk masse og i øvrigt
uden hensyn til elementære lodrette og vandrette linjer. Træets
naturlige farve var oprindelig skjult af et hvidt farvelag med forgyldning, således at også dette led smeltede sammen med interiørets øvrige lyse toner.
Stolens billedudsmykning er ganske renset for fortællende
scenerier. Man har ikke følt noget behov for at vise motiver fra
bibelshistorien, ligesom det var blevet gjort på den gamle prædikestol. Enkeltfigurer som evangelister eller personifikationer
af dyderne må man også savne. Eneste figurative indslag er englene, der bl.a. sidder og balancerer på lydhimlen. Til gengæld er
udvalgt en række genstande, der hentyder til centrale kristne
begreber som Tro, Håb og Kærlighed, til Synd og Nåde, Retfærdigheden og Sjælens sejr over Døden gennem Kristi offer.
Det hele kulminerer med symbolet for Gud, omgivet af stråleglorier og engleflor vist allerøverst på himlen som udtryk for
Gudsordets triumf. Men vi savner vejledende indskrifter eller
samtidige ytringer, således at en mere præcis udlægning af disse løsrevne motiver eller 'forkortelser' for hellige allegorier nok
ikke er mulig.
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Billedhuggeren Herman [ansen,
der er en central skikkelse i forbindelse med inventarfornyelsen
ved den store modernisering,
har anbragt en række kirkelige
'trofæer 'på prædikestolens kurv
og opgang, dvs. genstande, der
hentyder til en kristen begrebsverden: kors, kalk og korslagte
knogler, trompet, palme gren
og en bog med vedhæftede segl (=
Bibelen), samt røgelseskar, slange,
æble og stav på kurven og på
opgangen, anker, vægt og palmegren samt overflødighedshorn.
På den samtidige orgelfacade,
hvis billedskærerarbejder måske
er udført af en københavnsk
mester, finder vi tilsvarende
'musikalske trofeer':

Fornuft og fromhed i 1700-tallets kirkeliv
I videreførelse af denne tendens til abstraktion, der bliver
karakteristisk i 1700' ernes anden halvdel, vinder et nyt repertoire af rent antikke temaer indpas i kirkekunsten og i særdeleshed inden for gravkunsten. For nyklassicismens kunstnere
og samtidens publikum, der var præget af oplysningstidens fornuftsdyrkelse, var der dog ingen modsætning forbundet med
anvendelsen af disse - egentlig ukristne - motiver. De lod sig
uden vanskeligheder forene med tidens nye kirkelige strømninger, der hævdede, at erkendelsen af sandheden og glorificeringen af fornuften som vigtigste rettesnor for al menneskelig
virkomhed, i lige så høj grad kunne læres af antikkens ek121

sempler. Gravmonumenterne over justitsråd og landsdommer
Andreas von Bergen (tl763) og købmand Peter Eilschou (tl783)
har repræsenteret nyklassicismens triumf i Domkirken.
I brydningstiden var der dog et motiv, som aldrig blev uaktuelt, billedet af den lidende, korsfæstede Kristus. Netop fordybelsen i den forhånede Frelsers smertefulde pinsler og død
for menneskenes synders skyld gav mange et udgangspunkt for
et mere inderligt, personligt præget Gudsforhold, hvor den
enkeltes oprigtigt følte anger og vilje til omvendelse opfattedes
som den eneste farbare vej til frelse og forening med Kristus.
Salmedigteren Hans Adolph Brorson har netop i flere af sine
salmer forkyndt dette budskab, der er kendetegnende for pietismen, den fremherskende fromhedsbevægelse i 1700' ernes
første halvdel. For den, der gik i syndens lænker, var der håb om
nåde og frelse ved omvendelsen - og dette måtte hellere ske i
dag end i morgen:

Andreas von Bergens og Karen

"Ak, skønned du, hvor godt det er at lande
i Paradis, hvor glæden der er sød,
du skulle snart al verdens lyst forbande
og haste hen til Jesu kors og død;
ak, hvilken fryd Guds engle fik,
Om du begyndte nu i dette øjeblik!

Landorphs epitafium fra 0.1763,
vist for og efter den store restaurering o. 1870, da detfornemme
monument

blev drastisk reduceret.

Ak, ville du nu en for alle gange
Dig give ind i bod og bøn og strid,
hvor skulle du din Jesu nåde fange,
hvor skulle du ham finde mild og blid;
Ak, hvilken hvile sjælen fik,
Om du begyndte nu i dette øjeblik!"

Måske som udtryk for en personlig trosoplevelse skænkede
stenhuggeren Carl Emanuel Schuppius i 1759 et smukt udskåret krucifiks til Domkirken, der i flere år under den store
istandsættelse havde været hans arbejdsplads (s. 115, 117). Han
havde en del af stenhugger- og gipserarbejdet i entreprise, og
det var ham, der bl.a. var ansvarlig for renoveringen af epitafierne og udformningen af de nye stukindramninger.

"Han laante Herren villig af sin Riigdom ... "
- En privatmand tager over
Ved besigtigelserne af Domkirken i forbindelse med den store
modernisering i 1750' erne gav de sagkyndige håndværkere behovet for istandsættelse af renæssancespiret og det brøstfældige
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Epitafiet over købmand Peter
Eilschou (t1783) og hustruen,
Anne Marie Becker (t1799) er
et afi alt tre monumenter
Domkirkens

over

store velgørere,

'der lånte Gud' af deres velstand
Monumentet
københavnske

er tilskrevet den
billedhugger An-

dreas Weidenhaupt,

som gav

udkast til mindetavlen

i våben-

huset (s. 124).

hovedtag 'af 400-500 års ælde' højeste prioritet, men lysten til
at omdanne interiøret, parret med bristende økonomi, medførte en udskydelse af disse nok så påtrængende opgaver.
Problemerne bestod således fortsat, og 1779 påpegede kirkeværgen, kammerherre Christian Benzon, over for Danske Kancelli den overhængende nedstyrtningsfare, som truede ikke blot
kirken, men også flere huse i nabolaget - han ejede faktisk en
række selv!
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Mindetavle for ægteparret Eilschou og Becker, udfort o. 1785
i taknemmelig erindring om
kirkens to velgørere. Før 1872
sad tavlen foran den ti/murede
vestportal. Siden har den været
anbragt i våbenhuset.

Domkirken, setfra nordvest, antagelig i 1860'erne ogfor påbegyndelsen af den udvendige
hovedrestaurering 1868. Sidstnævnte indebar fjernelsen af
våbenhuset fra 1618, der her ses
med hofbilledhugger Hannels
portalindramningfra
1754. Tårnet stod ligeledes med de oprindelige glamhuller og gesimsbånd,
mens spiret er det endnu bevarede fra 1783-85. Fotograferet af
C. E. E. Rye. Møntergården.
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Herefter fulgte tovtrækkerier mellem centraladministrationen og de lokale myndigheder, hvor sidstnævnte i en bønskrivelse til kongen opregnede alle grundene til at støtte ønsket om
en genskabelse af spiret: et værdighedstegn for stiftets hovedkirke, et sømærke og orienteringspunkt for de vejfarende. Selvom skrivelsen var dateret juleaften 1779, beordredes spiret nedtaget med det samme, og et nød tag opsat indtil videre. Det skete blot ikke, og to år senere, i marts 1783, barslede den kongelige bygmester Boye Magens, der havde opgaver på slottet, med
et forslag til et tag over tårnet. Funktionen som sømærke kunne klares ved at hvidte taget; men hvis Magistraten alligevel
ønskede et nyt spir, måtte de selv finde midlerne.
Nu var man åbenbart blevet møre i den fynske hovedstad. I
hvert fald lykkedes det at bevæge et velhavende ægtepar, storkøbmanden Peter Eilschou og hans hustru, Anne Marie Becker,
til at skænke i alt 10.000 rigsdaler til et nyt domkirkespir. Arbejdet gik i gang l. december 1783 og kunne afsluttes 8. november 1785 med opsætningen af fløjstangen, i hvis drejekugle
man indlagde nye vers ved siden af Kingos, denne gang forfattet af biskop Christian Ramus. Peter Eilschou selv fik ingen
glæde af sin gave, som først var besluttet kort tid inden hans
død den 28. oktober, en måneds tid før nedtagningen af det
gamle spir.
Det nye spir er todelt som forgængeren, men præges i detaljerne af klassicismens enkelhed med en pyramideformet hætte
under det åbne, ottekantede lanternespir. Som beklædning
valgte man nu det billigere og mere holdbare kobber i stedet for
bly. De små cirkelformede kviste med forgyldte topkugler, som
tidligere prydede hætten, var en detalje, der kendres fra tegningerne til kongens store, nu midlertidigt opgivne kuppelkirke, Frederikskirken, så muligvis skal vi finde den ukendte arkitekt til Eilschous spir blandt hovedstadens bygmestre, for
eksempel den ovennævnte Boye Magens. Enken, Anne Marie
Becker, var i hvert fald ikke bange for at placere sine bestillinger udenbys, som det fremgår af hendes mindetavler.
Snart blev der atter bud efter Anne Marie Beckers tilsyneladende uudtømmelige midler. Hun har nok været drivkraften
bag det i øvrigt barnløse ægtepars donationer. Med en gave på
2.000 rigsdaler kunne man 1790 tage fat på det gamle hovedtag. Først nedtog man tagrytteren, og 1791-92 fik taget lavere
hældning og glatte kamme i stedet for takkede gavle.
Den gavmilde madam Eilschou døde 1799, men efterlod
yderligere en pengegave, som finansierede hvidtning og nystaffering af interiøret. Hele to mindetavler og et epitafium sikrede erindringen om kirkens store donatorer.
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Domkirken i I800-tallet
H. C. Andersen - sognebarn og kirkegæst

"Hvad der i Odense især maa tiltrække sig den Reisendes Opmærksomhed,
er St. Knuds Kirke, en stor imponerende gothisk Bygning, anlagt 1093. Bag
Alteret ligger Helgenen St. Knud, efter hvem Kirken har Navn, og desuden
Levningerne af Erik Lam, Kong Hans og hans dronning Christine, med Sønnerne Christian den 2den og Prinds Frands. Dersom Hovedindgangen var i
den ene ende af Kirken, saaledes som den har været i gamle Dage, vilde det
Hele imponere endnu langt mere end nu, da man træder ind fra Siden (... ).
Kirken er høitidelig stor; lys og herlig hæver den midterste Bue sig med sine
gyldne Stjerner, og i de lavere Sidegange dvæler Øiet saa gerne ved alle de brogede Billeder og Portraiter, I en Begravelse her i Sidegangen findes en Curiositet, en Kasse, hvori gjemmes et quindeligt Liig samt fire Katte. Sagnet fortæller, at det har været en Bispinde og hendes fire Yndlings-Karte."

Med denne beskrivelse fra Brudstykke af en Udflugt i Sommeren
1829 - Odense og dens Omegn, som digteren fik optaget i "Kjøbenhavnsposten" samme efterår, præsenteres Domkirken for
første gang udførligt i H. C. Andersen' s forfatterskab. For den
unge digter blev Sct. Knuds Kirke dog ikke bare genstand for
en turistførerlignende omtale, krydret med historiske (delvist
ukorrektel) og anekdotiske småbemærkninger. Domkirken var
ganske enkelt hans barndoms sognekirke. Fra sit andet til det
14. år boede han som bekendt i Munkemøllestræde, "nær
Odense Munkemølle, Hvor Klostret sank i Grus" (Mit Barndomshjem (1875)), der hørte til Sct. Knuds Sogn.
Det var her i Domkirken, han sad "i Hjørne-Stolen (... ) som
lille Dreng med det lange sorte Flor og græd de salte Taarer,
medens Præsten sagde nogle Ord over min Faders Kiste, der
stod (... ) midt paa Gulvet" (Brudstykke ... ). Siden hen blev kisten begravet "udfor den venstre Sidedør fra Alteret (... ), Fa'ermoer plantede Roser paa Graven; i de senere Aar er andre Liig
blevet lagte paa samme Sted, nu voxer Græsset høit ogsaa hen
over disse" (Mit Livs Eventyr (1855)). Skomager Hans Andersen er blevet stedt til hvile på den nordøstlige del af Domkirkens kirkegård, et areal, der tidligere hørte til områdets 'første
del', hvor de dyreste begravelser lå, men som i begyndelsen af
1800' erne næppe har været meget brugt efter oprettelsen af
byens Assistenskirkegård i 1811, efterfulgt i 1818 af et totalt
forbud mod begravelser ved Sct. Knuds Kirke.

En farvelagt

skitse fra 1835 af

stifts bygningskonduktør
Hanck,

hvis familie

Johan

hørte til

H C. Andersens nærmeste venner
i ungdomsårene,

viser den lille

dør og området lige vest for Valkendorft Kapel. Det var her, digterens far lå begravet. Privateje.

Domkirkens

indre, sådan som

det kunne genskabes, hvis man
fjernede fpulpiturerne
rede pillerne

C.

turmaleren

og ommu-

(s. 116). Arkitek-

o. Zeuthen,

udførte oliemaleriet

der

1863 som

optakt til hovedrestaureringen
1868-75

har utvivlsomt

tet Herholdts

benyt-

opmålinger fra

1843 (s. 18). Derfor er det fristende at identificere de to forgrundsfigurer

med arkitekten

(s. 135), der forklarer

en detaije

for maleren. Møntergården.
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Digterens konfirmation fandt naturligvis også sted i Domkirken, søndag efter påske i 1819. "Høiere oppe stod jeg som
ældre til Confirrnation, rystede af hellig Følelse, og tænkte
underligt paa Gud, mit Kalvekryds, Præstens Ord og hvad
Damerne, jeg kjendte oppe i Pulpituret, sagde om mig og mine
knirkende Støvler. Jeg var den Gang ikke fyldt 14 Aar." (Brudstykke .. .). Som bekendt blev H. C. Andersen konfirmeret af
stiftsprovsten, Stephan Tetens og ikke af den daværende kapellan, Andreas Frederik Wiberg, som han ud fra sin lavere sociale
status burde have søgt. I Mit Livs Eventyr fortalte han, hvordan
han ikke mindst ud fra konkrete barndomsoplevelser havde følt
en inderlig drift efter at søge stiftsprovsten, hos hvem de fornemme familiers børn og Latinskolens disciple gik. Tanken
vaktes til live hos ham, når han betragtede de legende skoleelever på Set. Knuds Kirkegård, idet han stod "udenfor TræGitteret", kiggede ind og ønskede, "at jeg var iblandt de Lykkelige, ikke for Legens Skyld, men for de mange Bøger, de havde,
og for hvad de kunde blive i denne Verden".
Andre gange foretrak drengen at passere kirkegården i fuldt
firspring, men det var nu af frygt for spøgelser! "Min Phantasie
var altid i stærk Bevægelse, jeg torde næsten aldrig gaae i Mørke, maatte jeg et Sted for mine Forældre og skulde forbi St.
Knuds Kirkegaard, da lukkede jeg Øinene og styrtede afsted,
løb paa Folk eller faldt saa lang jeg var." (Levnedsbogen (1832)).
H. C. Andersen har sikkert fra barnsben været velorienteret om
de forskellige spøgelseshistorier, der var knyttet til Domkirken.
På kirkegården var både set en trebenet helhest og en ulykkeligt

Domkirkens kirkegård benyttedes
også som legeplads af eleverne på
Latinskolen, siden 1802 betegnet
Odense Katedralskole. Skolebygningen lå siden Reformationen
og måske allerede fra senmiddelalderen nordvest for kirken, men
blev nedrevet i 1883. Niels Moes
oliemaleri fra 1847 viser bygningen og de grønne arealer, der
indhegnedes af et hvidmalet
stakit. Møntergården.
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klagende barselskvinde, der flakkede hvileløst rundt for at finde
linned til at svøbe sit ufødte barn i. Og inde i kirken fortalte
man, at dødninge ved midnatstid stod op af gravene, tændte lys
og sad i stolestaderne, mens en genganger, iført præstekjole,
stod på prædikestolen. Digteren havde dog sine egne fantasier
i baghovedet. "Som Barn kom jeg aldrig nogen Aften St. Knuds
Kirke forbi, uden jeg lukkede mine Øine, og just da saa jeg
allertydeligst den døde, blege Konge (dvs. Knud den Hellige),
med Guldkrone paa det blødende Hoved og med Kaabe af
Fløiel og Hermelin, vandre under den høie Kirkehvælving fra
Daaben op til Altret." (En Digters Bazar (1841)). Det er måske
netop denne barndomsvision - billedet af den kronede helgenkonge, der genkaldes i hans alderdomsdigt, Odense (1875). Her
er skrækscenariet dog med alderens distance blevet væsentligt
nedtone t (se s. 134).
Ved sit første gensyn med Odense i sommeren 1823 efter
bortrejsen den 6. september 1819 var det synet af Domkirkens
høje tårn, der hos den letbevægelige unge mand, nu elev i rektor Meislings skole og grøn digterspire, fremkaldte en strøm af

Prospekt af Domkirken, setfra
Odense A. Oliemaleri af Simon
Chr. Bondo, 1859. Landsarkivet

for Fyn.
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tårer og en følelse af dyb taknemmelighed over for Gud. "Saasnart jeg øinede St. Knuds Kirketaarn, faldt jeg paa Knæ og
græd af Glæde; ja, jeg takkede den kjære gode Gud, der saa
faderligt havde ført mig frem, og sang nu høit af inderlig Jubel
og Glæde" (Levnedsbogen (1832)).

Domkirken som litterært motiv
hos H. C. Andersen
Tegning af Knud den Helliges
mindekapel. udført i 1833 af
Johan Hanck. De to helgenskrin
blev anbragt på en forhøjning
bag et sortmalet jerngitter. På
væggen bagved opsattes en nu
forsvunden mindetavle. Landsarkivet for Fyn.

Den førstnævnte beskrivelse af Domkirken fra 1829 blev siden
videreudbygget og fik tilføjet nye dimensioner, dels i digterens
ufuldførte middelalderfortælling, Christian den Andens Dverg
(1831-32), dels i den selvbiografiske roman, o. T. (1836). I den
historiske fortælling, hvoraf der kun kendes et brudstykke,
omskaber digteren med fantasiens hjælp synsindtrykket af det
venlige og lyse, om end med hans egne ord "alt for smagfulde",
kirkerum med de hvide vægge og den pyntelige forgyldning på
de lyse stole til et billede af senmiddelalderens klosterkirke, som
den præsenterede sig i 1500' ernes begyndelse ved den sungne
messe til Helligtrekongers fest. Selvet glimt af biskop Jens Beldenak med den skaldede nakke får vi med!
broget med Billeder, Skjoldmærker og Munke- Indskrifter hævede de høie
Mure sig; malet Løvværk, med kunstige Sammenfletninger prydede Loftet,
couleurt Glas, der dannede hele Figurer, sat i de høie Vinduer; rundt om reiste sig Altre, hvor en Geistlig i hvid sølvmors Dragt holdt messe og ringede
med den lille Sølvklokke, hver gang han nævnede Madonnas og Frelserens
Navn, hvorefter den knælende Gruppe af Mænd og Quinder bøiede sig dybt.
For Høialtret stod tre Præster i kosteligt Silke med Guldblomster paa, smaa
Drenge i hvide Skjorter og røde Kalotter paa Hovederne svingede Røgelseskarrene, idet de barnlige Diseanter smukt blandede sig med Munkenes dybe
Bas... ".
cc •••

Mindeplads i Domkirkens sydvestende for de kongelige gravminder fra Gråbrødre Kirke,
heriblandt kisten med Christian
Hs skelet. Tegning af J MagnusPetersen, 1874. Nationalmuseet.

130

I romanen o. T. er vi tilbage i nutiden. Hovedpersonen Otto
Thostrup og vennen, den unge baron Vilhelm, besøger Domkirken på en sommerudflugt sammen med Vilhelms søstre, den
åndfulde, men overfladiske Sophie, som Otto føler sig tiltrukket af, og den stilfærdige, fromme Louise. Med er også rivalen,
den højadelige, naragtige Kammerjunker. Fra 'Kongevejen'
mod Odense, dvs. vejen fra Nyborg, hilses de først af Domkirkens høje tårn som et anelsesfuldt vartegn. Men det er navnlig
oplevelsen afkirkerummet og dets gravminder, monumenterne
i søndre sideskibs vestende for kong Hans, dronning Christine,
prins Frans og Christian II, og Margrete Skovgaards epitafium
nær ved alteret, der bliver som katalysatorer for Ottos følelser.
Samtidig foregriber de begivenhederne i det følgende.

Christian
II' s person bliver genstand
for en sigende
meningsudveksling mellem Otto og Kammerjunkeren.
For den
sidstnævnte er han "Christian den Onde", anstifteren af det
stockholmske blodbad, Torben Oxes henrettelse m.m, mens
Otto forsvarer den ulykkelige, men miskendte konge - "Christian den Store", som han burde være kaldt for sine bestræbelser
på at betvinge den oprørske adel. Herefter skilles selskabet. Otto
fører Sophie "Op til Alteret! (... ) en dristig Gang for hele Livet".
Hans følelser over for hende er nær bristepunktet. Dog ændres
stemningen ved konfrontationen
med stenen over den grusomme jomfru Skovgaard, der "en Nat (skal) have dandset
tolv Riddere ihjel", men selv bukkede under ved dansen med
den trettende. Den flagrende Sophie søger at bortvejre "hans
sælsomme Alvor", der nær havde faet ham til at røbe sine
inderste tanker, men Kammerjunkeren
spolerer definitivt det
magiske øjeblik ved at kalde dem hen til "Bispinden og Kattene
(der) see ud som tør Klipfisk", dvs. til jomfru Rahms kiste (se
s. 110).
Det er også Domkirkens "dybe, mægtige Orgeltoner", lyden
fraAmdi Worms orgel (s. 158), der i aftenskumringen
stemmer
Ottos sind til styrke før dagens anden skæbnestund, det aftalte
møde med bedrageren, gøgleren Tyske Heinrich, som hævder
at være kæreste med Ottos forsvundne søster. Som ramme om
den dramatiske konfrontation
havde H. C. Andersen talende
nok udvalgt den gamle hjørnegård ved Albani Torv: "Paa dette
Sted stod Sanct Albani Kirke, hvor Knud den Hellige, forraadt
af sin tjener Blake, blev dræbt af Oprørerne." Forrædertemaet
får dog også for Otto Thostrup en ekstra dimension, da han
den følgende morgen erfarer, at Sophie og Kammerjunkeren
havde forlovet sig samme aften på køreturen hjem. Tre år før
o. T , i januar 1833, skete den sensationelle fremdragning af
Knud den Helliges og Benedikts skrin fra korets østmur. H. C.
Andersen har ikke selv nævnt begivenheden,
men hans ven,
stiftsbygningskonduktør
Johan Hanck var på pletten og udarbejdede en række værdifulde tegninger af de to skrin. Samtidig
gav han udkast til indretningen
af et mindekapel for helgenkongens og hans brors skrin i nordre sideskibs østende (det forhenværende Ebbe Munks kapel) (s. 98).

Spredte gensyn med barndommens kirke
I tiden efter 1840 blev digterens Odensebesøg kun fa og kortvarige. Vennerne var flyttet fra byen, både oberst Christian
Høegh-Guldberg,
der 1834 udstationeredes
i Næstved og
familien Hanck, som kort efter Johan Hancks død i 1840 valg-

Adelsfrøkenen Margrete Skovgaard til Sanderumgård lod i
god tid før sin død i 1615 opsætte et fornemt kalkstensepitafium over sig selv i korets nordside. Den sirligt udhuggede sten,
der bærer mesterens signatur to
steder (et "N'; gennemskåret af
en tværstreg), viser den efter traditionen stolte og selvbevidste
dame, klædt i stiveste, broleadesmønstrede puds med pibekrave
og standsmæssigt tilbehør af
gyldne kæder om halsen. På hver
side afjomfruen ses hendes sLægtsvåbener. Afitamningen var der
ikke noget i vejen med! En kilde
fra 1670'erne fortæller, at dragtens oprindelige guLd- og sølvstrålende bemaling på Christian
!VS bud blev helt oversværtet
med sort farve, som først blev
fjernet i 1905. Ændringen skal
måske opfattes som endnu et
udslag af kongens bekymringfor
undersåtternes, navnlig adelens.
umoralske og overdådige levevis,
noget, han søgte at bremse med
forskellige forbud (de såkaldte
'luksusforordninger'). Om epitafiet, se også s. 98.
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C. A. von Benzon: Knud den
Helliges drab i Set Albani Kirke.
Maleriet,

der udførtes 1843,

viser det historiske drama i en
fortættet, figurrig

komposition,

centreret om motivet af den
fromme

helgenkonge i bøn foran

alteret og hans heltemodige
forsvarer, broderen Benedikt.
Kirkerummet,

dragter og anden

staffage er dels frit gengivne
middelalderfontasier,

dels lån

fra norsk stavkirkearkitektur.
Fyns Kunstmuseum.
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te at slå sig ned i København. Et kortvarigt besøg i oktober
1845 bekræftede hans følelse af at være "mere fremmed der, end
i nogen af Tysklands store Byer." (Mit Livs Eventyr). På et besøg
i Dusseldorf 1843 havde han dog fået en hilsen fra Odense og
Knud den Hellige, da han hos maleren C A. von Benzon så dennes netop fuldførte, høj dramatiske skildring af Knud den Helliges drab i Set. Albani Kirke. H. C. Andersen roste ganske vist
billedet som smukt, men kunne som lokalkyndig ikke undlade
at bemærke en alvorlig fejl. "Jeg savnede (... ) deri en Figur, der
charakteristisk hører til og maa kunne give en malerisk Skygge,
nemlig "falske Blake", forunderlig nok, at han ikke kjendte den
i selv det fYnskeSprog til Talemaade blevne Person, men nu var
det for seent at anbringe ham." (Mit Livs Eventyr). Det er velkendt, at digteren også i anden forbindelse kritiserede maleren,
der otte år tidligere havde udført hans portræt. Dette var efter
hans mening "ganske skrækkeligt, det saa ud som Skyggen af et
Menneske stærkt illumineret, eller en, der Aar og Dag har lig-

get i Presse mellem Folianter, og nu mumietør er tagen ud og
stillet op." (Mit Livs Eventyr).
Ved en gennemrejse i november 1860 kunne han ved selvsyn
konstatere, hvordan "Kirken staar frit, men Beldenaks Gaard (er)
borte" (Dagbog, 9. nov. 1860). Med denne statusrapport sigtes til
den begyndende frilægning af Sct. Knuds Kirke uden den - efter
nogens opfattelse - generende bebyggelse rundt om. 11857 blev
biskop Jens Beldenaks senmiddelalderlige kancellihus (senere
ombygget til apotek) nord for kirken revet ned, og dette inititativ bidrog i høj grad både til byens og Domkirkens forskønnelse
efter biskop C. T. Engelstofts mening. Engelstoft, der siden 1851
havde beklædt bispeembedet og både som by- og kirkehistoriker
indtog en fremtrædende plads i byens kulturliv, havde netop
fremhævet, hvordan "denne skjønne gothiske Bygning (... ) fra
gammel Tid (havde) været saaledes ombygget, at den fra ingen
Side kunde fremtræde i sin hele Udstrækning for Øiet."
For H. C. Andersen blev besøgene hos biskoppen, som han
allerede kendte fra København og i sine senere år knyttede sig
nærmere til i et varmt venskab, en ny og kærkommen attraktion
i barndoms byen. Engelstoft stod da også som en af hovedrnændene bag den storslåede hyldest til digteren i december
1867, da denne som højdepunktet i sit liv fik tildelt æresborgerskabet af byen Odense. Ikke blot tolkede biskoppen ved
flere lejligheder byens og nationens stolthed over sin store søn,
men han lod også gæstfrit sit hjem i Bispegården danne den
private ramme om H. C. Andersens ophold i byen. Jubeldagene
i Odense bød også på et besøg i Domkirken, hvor digteren - fra
biskoppens private stol vest for prædikestolen eller fra et særligt
pulpitur i koret - overhørte stiftsprovst Damgaards prædiken
ved søndagens højmesse. Udmattet af de foregående dages virak
og af en infernalsk tandpine sad han nu og småfrøs i kirken.
"Der var meget koldt", betroede han sin dagbog (Dagbog, 9.
december 1867). Om prædikenens indhold hører vi intet.
I april 1872 besøgte H. C. Andersen Odense for sidste gang,
når man ser bort fra kortvarige gennemrejser, hvor han ikke
nåede længere end til banegården. Af træthed måtte han også
ved sit seneste besøg takke nej til venlige invitationer fra
biskoppen og hans familie. Alligevel glemte han hverken sin
barndomsby, der på 70-årsdagen hædrede ham - in absentia med en mindeplade på hjemmet i Munkemøllestræde, eller sin
barndomskirke, som naturligvis er med blandt erindringsglimtene i et af hans allersidste digte, Odense, fra februar 1875:
"Sanct Knud jeg saa i Kirkens Dør
Med Glorie og med Krone!".

Stiftsprovst Andreas Peter Damgaard var en markant skikkelse i
Odenses kirkeliv i anden halvdel
af 1800'erne, ikke blot som sjælesørger og administrator, men også
som kirkehistoriker og engageret
antikvar. Bl.a. gav han et vigtigt
bidrag til tydningen af de berømte indskrifter på Gisicobygningen
(s. 39). Oliemaleriet af L. Hansen viser ham i 1895, samme år,
som han tog sin afiked.

August Behrends: Portræt af
biskop Engelstoft. Maleriet, der
tidligst er nævnt i Domkirkens
inventarfortegnelse fra 1891,
synes at have været et af de første
i kirkens samling af bispeportrætter. Denne grundlagdes i slutningen af 1800'erne, vistnok på
initiativ af kirkeværgen, vinhandler Frederik Wilhelm Hey.
Om samlingen afportrætter, se
også s. J46
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Monument over salmedigteren,
biskop Thomas Kingo, udfort af
Theobald Stein 1870-75 efter
en landsdækkende indsamling.
Bronzebusten. der hviler på en
høj granitpiedestal, viser biskoppen i ornat med pibekrave og en
kalot på det skulderlange, lokkede
hår. På soklensfodstykke står et
vers af en anden stor salmedigter,
N F S. Grundtvig:
"Thomas Kingo er Salmisten
i det danske Kirkekor.
Det skal mindes af hver Kristen
Mens der synges sødt iNord. "

Louis Hasselriis: H C. Andersen.
Statue, udfort 1888 og opstillet i
Eventyrhaven østfor Set. Knuds
Kirke, digterens barndomskirke.
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I 1870' erne var han endvidere blandt indbyderne til en landsdækkende indsamling med henblik på finansieringen af et
monument over Thomas Kingo, der opstilledes på Domkirkens nordside foran Valkendorfs kapel, ikke langt fra det sted,
hvor hans fars grav havde været.
Digteren deltog dog hverken ved den festlige afsløring af
monumentet eller ved genindvielsen af Domkirken den 18. juli
1875 efter den store hovedrestaurering. Han lå da alvorligt syg
i København.
Tre uger senere, den 4. august, udåndede H. C. Andersen
hos familien Melchior på landstedet "Rolighed" på 0sterbro.
Men biskop Engelstoft bragte ham et sidste farvel fra barndomsbyen i en mindetale ved den store sørgehøjtidelighed, ll.
august 1875 i Vor Frue Kirke i København. Om H. C. Andersens tillid til Gud og mennesker og hans urokkelige vilje til at
fastholde sit livs store mål, sagde biskoppen:
"Hans Livs Eventyr, som vi saa gjerne, ligesom han selv, kalde det, med dets
underfulde Tilfældigheder, som maatte synes kun at høre hjemme i Digtningens Verden, med dets mægtige Omskiftelser, Skuffelser og Savn, tilhører
den hele Verden; og det vil staa i sin historiske Sandhed som et talende Vidnesbyrd om, hvad han også selv saa levende følte, naar han betragtede det.
»Den aldrig blev forladt, Som Haab til Gud har sat, De Faderløses Fader.« "

Herholdt - og drømmen
om den perfekte gotiske katedral
Borgmester Martfelts modernisering (se s. 112) pristes af samtiden i høje toner. Erik Pontoppidan kaldte således 1767 Sct.
Knuds Kirke for en af de største og skønneste kirker i Danmark, navnlig efter restaureringen, der gav det indre 'et mere
moderne udseende og med maling og forgyldning en ny glans'.
Den positive vurdering holdt imidlertid kun kort. Rokokoens dekorationskunst fandt ikke nåde for romantikkens
middelalderbegejstring, og da Høyen 1844 skrev sin lærde
afhandling om Sct. Knuds Kirke, "Betragtet som et Monument
i Spidsbuestilen" (s. 18), affærdigedes 1750' ernes modernisering med karakteristikker som 'falsk og slikket pynt' eller 'sminke og skønhedspletter', der alene kunne roses, fordi den dog
ikke formåede at fortrænge 'de ægte, kære træk i den gamle
ærværdige kirke'. De opmålinger, som den unge arkitekt Herholdt på Høyens opfordring havde udført året forinden, taler
samme sprog: Her er pulpiturerne skrællet væk, og de gotiske
knippepiller rekonstrueret på papiret.
Jordbunden var således gødet for andet og mere end almindelig vedligeholdelse, da Det Særlige Kirkesyn, nedsat i medfør af Kirkesynsloven af 1861, holdt sit første møde i Sct.
Knuds Kirke 1862 med Høyen og Herholdt som de vigtigste
deltagere. Mødereferatet lader ingen i tvivl om, at Synet så det
som de kirkelige myndigheders fornemste opgave at genskabe
'kirkens oprindelige stil'. Derfor måtte hvælvenes 'smagløse påsatte stjerner bortfalde, som noget der ej hører til det oprindelige'.
Som illustration af det gotiske pragtrum man ville kunne få,
udførte arkitekturmaleren C. o. Zeuthen et interiørprospekt,
hvor han støttede sig til Herholdts længdesnit fra 1843. Herholdt selv blev af Kirkeinspektionen engageret til at gennemføre en 'kunstnerisk undersøgelse' med henblik på fremtidige,
stilmæssigt korrekte istandsættelser. Til dette formål blev hans
gamle tegninger i efteråret 1862 suppleret med yderligere opmålinger af facader og tværsnit, udført af eleven, J E. Gnudtzmann.
I april 1864 - midt under Danmarks skæbnekamp - færdiggjorde Herholdt sit projekt til en genrejsning af Sct. Knuds
Kirke som et perfekt monument i gotisk stil. Med udgangspunkt i middelalderbygningens bevarede dele foreslog han en
genskabelse af det ødelagte, og hvor der manglede sikre holdepunkter, tegnedes stilistisk passende suppleringer. Mest radikalt
og kontroversielt var forslaget om at fjerne senere tilkomne til-

Portræt af arkitekten, professor
(1818-1902),
fotograferet (af Budtz Muller &
Co.) ved tiden for restaureringen
af Set. Knuds Kirke. Det Kongelige Bibliotek. - Herholdt, der
allerede 1843 havde målt Domkirken opfor læremesteren Høyen,
er en hovedskikkelse blandt vore
arkitekter. Han dyrkede en historiserende stil og lod sig navnlig
inspirere af teglstensarkitekturen,
såvel den hjemlige som den italienske. Gennem sine mange elever fik han tillige stor indflydelse
på det hjemlige byggeri i anden
halvdel af 1800'erne. I Odense
vandt han i 1880 første prisen
ved konkurrencen om det nye
rådhus. Man kan beklage, at
det senere erforringet ved tilbygninger ogfjernelse af tårnet,
som var inspireret af det berømte forbillede i Siena. Andre af
hans boueduerker; bla. Nationalbanken, er nedrevet i vor egen tid

J D. Herholdt
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bygninger som våbenhuset og Valkendorfs Kapel på nordsiden
og konsistoriet mod syd. Hertil kom ønsket om harmonisering,
der eksempelvis for nordfacadens vedkommende indebar eliminering af sporene efter mellembygningens planlagte tårn,
mens Gisicobygningens båndgesims til gengæld videreførtes på
de to østlige afsnit, ligesom der indsattes et vindue i korets 3.
fag. I Herholdts projekt vejede de kunstneriske idealer åbenlyst
tungere end de historisk-arkæologiske; men heldigvis kunne de
lokale myndigheder, Kirkeinspektion og Stiftsøvrighed, med
kompetente kendere som biskop Engelstoft og stiftsprovst
Damgaard give Herholdt og Høyen et kvalificeret modspil.
Nok anbefalede man Herholdts tegninger som grundlag for
fremtidige istandsættelser, men biskoppen var ikke desto mindre berettiget kritisk på flere punkter og kunne bl.a. påpege det

Den smukke forvelagte tegning af
Domkirkens

vestfoeade, dateret

april 1864, indgik i det sæt af
tegninger til en hovedrestaurering
af Set. Knuds Kirke, som Herholdt i sommeren samme år præsenterede for Kirkeinspektionen.
Medlemmerne

kritiserede flere

af enkelthederne,
kamtakkede

bl.a. de små

afilutninger

trappesystemet,

over

ligesom spiret

ønskedes udsat. En sammenligning med den reviderede foeadetegningfa

1869 (s. 44) viser,

at arkitekten

imødekom

ke kritik punkter,

en ræk-

men ikke alle.

Således ændrede han tårnets
glamhuller

ogJjernede de vand-

rette gesims bånd, uanset at biskop Engelstoft netop havde påpeget det betænkelige i at 'gotisere' et tårn fa

renæssancen.

Ebbe Lehn Petersens arkiv.
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inkonsekvente i forestillingen om en tilbageførelse til det oprindelige, når det eftermiddelalderlige tårn tænktes udstyret
med et spir 'som om det var fra det 14. århundrede'. Og stiftsprovsten gik i en artikel om kirkens kapeller i rette med 'de
mænd, der synes at skulle få en bestemmende indflydelse på
Set. Knuds kirkebygnings skæbne i den nærmeste fremtid' ved
at foreslå alle senere tilbygninger fjernet.
Efter at Høyen på Synets vegne havde haft lejlighed til at
forklare Herholdts tegninger, godkendtes de med to forbehold,
dels at man tog nærmere bestemmelse om de enkelte punkter,
efterhånden som de kom til udførelse, dels at hensynet til gudstjenestens afholdelse altid måtte gå forud for kunstneriske
hensyn. Det betød i praksis, at Herholdts projekt på en række
vigtige punkter modificeredes: Allerede 1865 ved tårnspirets
reparation besluttede man at bibeholde det eksisterende og
udskyde Herholdts projekt til senere. 1866 ændrede arkitekten
sit forslag til genskabelse af det oprindelige stejlere hoved tag,
idet Kirkeinspektionen ønskede at beholde det endnu brugbare fra 1792, og endelig lykkedes det at forhindre fjernelsen
af Valkendorfs Kapel og konsistoriet, hvorimod våbenhuset
fra 1618 måtte lade livet af hensyn til frilæggelsen af nordportalen.
1868 kunne restaureringen af kirkens ydre omsider begynde
under daglig ledelse af arkitekten Carl Lendorf, som i årene
1864-83 virkede i Odense, hvor han som konduktør for Herholdt og senere for L. A. Winstrup kom til at sætte sit præg på
restaureringen af byens tre middelalderkirker: Vor Frue (1865-

Herholdts tegning af Domkirkens
nordside, udført i 1843 på bestilling afHøyen som led i dennes
arbejde med afhandlingen til
kantor Mummes beskrivelse af
Set. Knuds Kirke, er stadig præget af traditionen fra klassicismen
og C. F. Hansens skole. Uanset,
at der er tale om registrering,
rummer den også rekonstruktioner. Således er sokkelgesimsen
under korets og mellem bygningens vinduer uden belæg i virkelige forhold. I projektet fra 1864
gik han dog langt videre ogforeslog bl.a. fjernelse af tilbygningerne samt sporene efter det planlagte tårn. Kunstakademiets
Bibliotek.

Længdesnit af koret efter fjernelsen afkorstolene ogfremdragelse
afsporene efter 'underkirleen'. Udsnit af opmåling, signeret 1872
af Her~oldt. Nationalmuseet.
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Ved den nyrestaurerede kirkes
indvielse den 18. juli 1875 præsenteredes de genopstillede helgenskrin i den fornyede krypt i
nærvær af de kongelige herskaber og udvaLgte honoratiores.
Efter Illustreret Tidende.
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67), Domkirken (1868-75) og Set. Hans (1877-80). I starten
skred arbejdet kun langsomt frem, men fra 1872, da størsteparten af de ydre arbejder var tilendebragte, kom der for alvor
gang i sagerne, og kræfterne kunne koncentreres om det indre.
En uventet komplikation var fundet af den gamle krypt i forbindelse med tømningen af koret i efteråret 1872; men alle var
enige om, at den skulle genskabes, og ved indvielsen af den fornyede middelalderkatedral var den nye underkirke med opstillingen af helgenskrinene og de kongelige monumenter fra den
nedrevne Gråbrødre Klosterkirke en af hovedattraktionerne
ved kongefamiliens besøg i 1875.
Under arbejdet i det indre var man også stødt på spor af kalkmalerier, navnlig på korets hvælvkapper. Alt dette fjernedes dog
med hård hånd, murene afrensedes og dækkedes efter et forsøg
med rødmaling atter af hvidtekalk, suppleret med en udsmykning i middelalderstil. Enkelte af motiverne, bl.a. Odenseliljen, havde belæg i de fund man havde gjort, men ellers var
helheden frit opfundet af den bekendte dekorationsmaler,
Georg Hilleer. Selve arbejdet udførtes af den lokale malermester,
August Behrends, der med sine tegninger af byens kirkelige
monumenter, navnlig af Claus Bergs altertavle (se ndf.),
demonstrerede fremragende evner for præcis registreringskunst.

Ud fra en senere tids restaureringsprincipper er det let at kritisere arkitektens indsats og hele trang til harmonisering på
bekostning af de mange historisk betingede variationer. Herholdt var kunstner, ikke arkæolog. Så meget desto mere er der
grund til at glæde sig over det lokale modspil, der har æren for,
at kirkens nordside med bevarelsen af Valkendorfs Kapel og
sporene efter det planlagte tårn blev mindre uniformeret - og
kedsommelig - end arkitekten oprindelig havde tænkt sig.
Også restaureringen af de berømte indskrifter, hvor der klart er
gjort rede for gammelt og nyt, fortjener at fremhæves, hvad
enten æren tilkommer Herholdt eller stiftsprovst Damgaard,
som beskrev og nyoversatte dem under restaureringen.
Trods alle senere ændringer og justeringer er Set. Knuds Kirke i sin nuværende fremtoning som et helstøbt gotisk kirkeinteriør stadig Herholdts værk, og det er ikke svært at leve sig ind
i samtidens begejstring. Allerede Høyen havde i Det Særlige
Kirkesyns skrivelse 1865 prist 'den ejendommelig opløftende
stemning ... i den gotiske kirkebygning, som virker uafhængig
afkonfessionen', og i den beskrivelse, som den topografiske forfatter, J Lauritsen, udgav til kirkens genindvielse, prises resultatet afHerholdts restauring med følgende ord: 'Der er over det
hele udbredt en velgørende klarhed, og der hersker en harmoni og lethed, som man ikke genfinder i nogen anden af vore kirker. Allerede den uafbrudte følge af spidsbuer, hvad enten man
lader blikket glide hen langs igennem hovedskibet, eller man
lader det hæve sig op ad siderne til hvælvingen, drager øjet og
tankerne uimodståelig efter sig'. Det gjorde ikke Herholdts fortjeneste mindre, at dette skulle ses på baggrund af borgmester
Martfeldts tidligere modernisering, som var 'ødelæggende for
kirkens oprindelige, vel gennemførte spidsbuestil] ... ) og et vidnesbyrd om den tids smagløshed, mangel på kunstforstand og
agtelse for historiske minder'.

Nyopstillingen

Krypten, set mod nordøst. Rummet fremtræder i dag til dels
som mindekapel for kong Hans,
dronning Christine og deres nærmeste familie. I gulvet under en
række nyere sten hviler også
Christian II og dronning Elisabeth samt prinserne Frans og
Hans. I baggrunden ses den store kalkstensmindetavle for kong
Hans, dronning Christine og
prins Frans (se omslaget). Endvidere skimtes det mindre træepitafium for prins Frans, der
døde i 1511.

af Claus Bergs altertavle

Et højdepunkt i genskabelsen af det gotiske kirkerum var
opstillingen af den senmiddelalderlige altertavle fra den nedrevne Gråbrødre Klosterkirke. At Claus Bergs mageløse tavle,
der siden klosterkirkens lukning i 1805 havde haft husly i Vor
Frue Kirke, skulle ende sine dage i det genskabte højkor, var dog
langtfra bestemt fra første færd. Endnu så sent som i 1873 havde altertavlen faet en ny bemaling med oliefarve på bagsiden
som sidste fase af denne kirkes istandsættelse. Meget tyder dog
på, at planerne om at flytte altertavlen til Domkirken gradvist
er opstået i forbindelse med ideen om at samle begravelserne

Efter nedlæggelsen af Gråbrødre
Kirke i 1805 blev Claus Bergs
altertavle solgt på auktion til
Vor Frue Kirke. Her fik den
husly en årrække, presset ind i
det snævre korrum, for den
1885 filrtes hen til Domkirken.
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Claus Bergs højaltertavle fra
Gråbrødre Klosterkirke blev udført i tidsrummet o. 1515-23 til
udsmykning af korrummet, som
kong Hans og dronning Christine havde udvalgt til deres 'gravkaper Til korets udstyr hørte også
i alt fire epitafier {heraf er de to
siden gået tabt} og gravsten for
kongefomiliens nærmeste medlemmer. De seneste konservatoranalyser har sammen med
arkivundersøgelser, gennemført
af Danmarks Kirker {l995}
kastet lys over tavlens brogede
historie og oprindelige udformning med i alt to hold bevægelige,
til dels bemalede sidefløje og et par
faste 'standfløje: suppleret med
sidefløje på fodstykket (predellaen}
og antagelig også et oprindeligt
topstykke.
Indholdsmæssigt er altertavlen
præget afsin oprindelige kontekst
som kulisse for gråbrødrenes regelmæssige gudstjenester og dødemesserne for kongefomilien. Hovedbilledet i midttavlen gengiver
en Himmeloision, Det Himmelske Paradis med de helliges forsamling, stedet for den evige beskuelse af Gud Vejen hertil gennem Kristi offirdød på korset
er illustreret med den lidende
Frelsers billede i tavlens midte,
suggestivt vist på korset, dannet
som Livets Træ, med frodig vækst
af ranker, som gror ud både fra
korsstammen ogfra midtftltets
rammepiller. I sin oprindelige placering har dette motiv haft sit
ekko i korbuekrucifikset {i dag i
Klosterkirken}. Det var smykket
med et reliekviegemme, dækket
af en rødforvet sten, der frembragte et særligt reflekslyspå korets
vægge. lfr. endvidere omslagets
inderside.
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for kong Hans, dronning Christine, Christian II og lille prins
Frans i den i 1872 genfundne krypt. I 1883 kom yderligere to
familiemedlemmer til, dronning Elisabeth og prins Hans, begge overført fra Ghent i Belgien med den odenseanske finansfYrste, C. F Tietgen som mellemmand. Ved etableringen af det
kongelige mausolæum i kirkens østende, hvor også helgenskrinene og mindetavlerne for kong Hans og prins Frans skulle få
plads, var det nærliggende at lade kongefamiliens prægtige
altertavle fra gravkoret i Gråbrødre Klosterkirke indgå i den
store 'familiesammenføring' .
Hvor indlysende rigtig tanken end kan forekomme i dag,
skal det ikke være nogen hemmelighed, at den mødte en del
modstand i samtiden. På negativsiden fremførtes bl.a. økonomiske argumenter, dvs. udsigten til ekstra omkostninger i forbindelse med en nyrestaurering af altertavlen. dennes flytning
og indkøbet af en erstatning til Vor Frue Kirke. Hertil sluttede
sig også konfessionelle overvejelser, idet der ytredes bekymring
for 'tavlens katolske ånd'. Men tilhængerne kunne ud over de
historisk velbegrundede argumenter pege på de æstetiske hensyn: altertavlen ville harmonere meget bedre med den nyistandsatte domkirkes arkitektur end Anders Mortensens bruskbaroktavle - og så kom den smukke tavle langtfra til sin ret i
den aktuelle placering i Vor Frue Kirkes alt for lavloftede og
snævre kor.
I hen ved 10 år bølgede diskussionen frem og tilbage, indtil
en pengegave fra Albanibryggeriernes direktør, Th. Schiøtz, i
1884 gjorde det muligt at anskaffe en ny alterprydelse til den
mindre kirke, ligesom et bidrag fra borgmester J G. C. F Koch
og hustru sikrede midlerne til Claus Bergtavlens restaurering.
En julidag i 1885 blev den gamle altertavle skilt ad under
kyndig ledelse af konservator J Magnus-Petersen fra Nationalmuseet. Delene blev varsomt lempet ud af Vor Frue Kirkes
nordøstvindue, der dog til lejligheden måtte hugges større, og
siden fragtedes alle herlighederne på en blokvogn gennem
Odenses gader. I godt et års tid stod altertavlen opstillet i Domkirkens nordvestende, hvor der var indrettet værksted for konservatoren i samarbejde med lokale håndværkere. MagnusPetersen, der på samme tid havde to andre store sengotiske
altertavler på 'operationsbordet', Bernt Notkes tavle fra Århus
Domkirke og den nederlandske tavle fra Viborg Søndre Sogns
Kirke, gennemførte en omhyggelig afrensning af tidligere tiders
overmalinger, men satte også sit eget præg på værket med tilføjelse af manglende dele, heriblandt en række attributter på
visse afhelgenfigurerne, det spinkle korsbladsgalleri over midtskabet og de to kvartrunde bærestykker under sidefløjene.

Sidste fase i restaureringen omfattede en nymaling og guldbronzering af de udskårne dele, før tavlen omsider kunne præsenteres officielt ved en gudstjeneste 5. september 1886. Ved
denne lejlighed blev Anders Mortensens baroktavle. hvis nederste del i den uvisse forhandlingstid havde tjent som midlertidig
udsmykning, nedtage t og fjernet permanent. Senere tiders konservatorer har dog siden afrenset 'Magnus-Petersens sovs af
bronze'! I dag står altertavlen funklende i al sin pragt efter en
større istandsættelse i 1976-83 under ledelse af konservator
Fritz Thode, der så vidt muligt genskabte de oprindelige farver
og forgyldninger. Hermed er Nordeuropas prægtigste senmiddelalderlige altertavle blevet sikret på bedste vis til glæde og
oplysning for kommende slægter.
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De sidste hundrede år

På midrerpillen i krypten er i teglen indstemplet. "c. Lendorf,
W Petersen, A. Damgaard, L. Mourier, F. Hey, 22.7.1874".
Det er navnene på konduktøren og hans medhjælper samt
stiftsprovst, borgmester og kirkeværge - de mænd, som i det
daglige var tættest på Set. Knuds Kirke under dens årelange
genfødsel som gotisk monument.
Carl Lendorfs medhjælper var den unge arkitektstuderende
Vilhelm Petersen (1851-1931), der senere blev Domkirkens
arkitekt og kgl. bygningsinspektør. Han efterfulgtes af sønnen,
Knud Lehn Petersen (1890-1974) og sønnesønnen, Ebbe Lehn
Petersen (f. 1928). I mere end hundrede år har Domkirken således været 'passet' af en odenseansk arkitektfarnilie, som ud fra
et intimt kendskab til monumentets historie har værnet om
dets særpræg og med stor pietetsfølelse indpasset fornyelser i
denne helhed.
Vilhelm Petersens første større opgave som domkirkens arkitekt var at fremkomme med forslag til et nyt spir. Det spir, som
Herholdt havde præsenteret i 1864, var dengang blevet
udskudt indtil videre; men 1883 stiftedes en fond, som skulle
tilvejebringe midler til opførelse af et større og prægtigere spir
end Eilschous. O. 1885 fremlagde arkitekten et projekt, som i
modsætning til Herholdes gotiske pastiche var en fri rekonstruktion af tårnets oprindelige renæssancespir. Vilhelm Petersens tegning er i detaljerne beslægtet med arkitekt H B. Storcks
genskabelse fra 1878-79 af renæssancespiret på Helligåndskirken i København, finansieret gennem indsamling i menigheden.
I Odense blev projektet imidlertid aldrig virkeliggjort; endnu ved århundredeskiftet opfordrede Kirkeinspektionen Vilhelm Petersen til at udarbejde nye spirforslag, og 1905 udvalgte Det Særlige Kirkesyn et af disse med opfordring til at gå videre hermed. Tiden var imidlertid ved at rinde ud for den slags
historiserende rekonstruktioner: Da brygger Carl Jacobsen
efter 1909 at have bekostet genskabelsen af spiret på Set. Nicolai i København ville gå videre og tillige skænke et nyt barokspir til C. F. Hansens nyklassicistiske mesterværk - Vor Frue
Kirke - vakte det voldsomt postyr i fagkredse. I Odense
beholdt man Eilschous spir, og fondets penge kom i stedet til

Vilhelm Petersen og sønnen Knud
Lehn Petersen havde i næsten et
århundrede ansvaret for vedligeholdelse og ændringer af Set.
Knuds Kirke - en tradition, der
er videreført afsønnesønnen,
Ebbe Lehn Petersen. Fotografier
fra o. 1900 og 1950. Privateje.

Set. Knuds Kirkes vestfoeade, set
fra Magasins bygning på Klingenberg en dag i maj 2001. Facaden
er ikke ændret siden Herholdts
restaurering o. 1870. Til gengæld
har bilismen ikke skånet kirkens
nære omgivelser mod vest og mod
nord. Her gives bestandig nye indrømmelser i ønsket om at tilpasse
sig trafik{en og det moderne byliv.

143

,.

,.

-,.j.-

.;j:-

"t

o

'"

"

i
fti
, t

a

i

ti

1

-

,}=-

t

l!

tt

/

i1J

\

På dette blad har Vilhelm Petersen o. 1900 tegnet en række alternative forslag til et nyt tårnspir på Set. Knuds Kirke. En
række forskellige motiver og inspirationer, navnlig hentetfra
hjemlige renæssancespir (Nyborg,
Odense og Tønder) smelter sammen i nye varianter. Ebbe Lehn
Petersens arkiv.
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at gøre nytte ved dettes vedligeholdelse, således ved fornyelsen
af kob bertækningen 1979-80.
Den gamle tradition for 'tårnmusik' videreførtes, da vinhandler Th. Andersen i forbindelse med festligholdelsen af 300året for Thomas Kingos fødsel skænkede domkirken et klokkespil med 12 klokker. I anledning af 900-året for drabet på Knud
den Hellige afløstes det imidlertid af et 48-klokkers spil, hovedsagelig bekostet af A. P. Møllers fond. Her bærer de tre største
klokker strofer, forfattet af domkirkens tre salmedigtere: Thomas Kingo, jacob Ramus og K L. Aastrup.
To andre af Vilhelm Petersens projekter - glasmaleriet i korets
store østvindue fra o. 1890 og kongestolen fra 1894 i nordsidens
5. arkade - blev til gengæld realiseret, omend sidstnævnte i år
2000 måtte vige pladsen til fordel for det af sønnesønnen
tegnede kororgel (s. 164). Både glasmalerier og kongestol var
indirekte en følge af overflytningen af Claus Bergs altertavle fra
Vor Frue Kirke 1885, idet der dels var behov for at dæmpe
modlyset bag den prægtige sengotiske altertavle, dels var et
ønske om, at en permanent kongstol skulle tilpasses altertavlens
stil.
Selvom Vilhelm Petersen begyndte som elev af Herholdt og
aldrig slap kærligheden til den nationale arkitekturskat. udviklede han gradvis en friere stil. Domkirkens arkitekt nærede
således ikke noget ønske om at fastholde Hilkers dekorationsmaleri i middelalderstil, som havde udgjort Herholdt-restaure-

ringens gradvis mørknede 'finish'. Det blevaltsammen kalker
over i 1914, hvorved rummets oprindelige arkitektoniske kvaliteter fremtrådte lysende klart og med langt større styrke - en
holdning, som siden er opretholdt og 1947 udstraktes til også
at gælde krypten.
I 'de fem mørke år' under Anden Verdenskrig var Domkirken lukket i længere perioder. Brændselsrationeringen havde
gjort det vanskeligt at opvarme det store rum, og i stedet måtte gudstjenesten henlægges til konsistoriesalen. Men man holdt
modet oppe, som det ses af biskop 011gaards hyrdebrev til
præsterne i Fyns Stift: "Vi maa ikke i den kommende Vinter
mismodige lægge Hænderne i Skødet og lade os hindre i vor
Gerning af Kulde og Mørke. Driver Kulde os ud af Kirken, saa
maa vi finde andre Steder at forkynde Evangeliet og maaske
under nye Former ... "

Under Anden Verdenskrigfjernede man figurerne fra Domkirkens kostelige altertavle af frygt
for bombeødelæggelser. Mens de
var bragt i sikker forvaring, lod
man det tomme skab dække af
det største Dannebrogsflag,
man kunne opdrive i Odense.
Da kirken i påsken 1941 skulle
bruges til en såkaldt 'Deutsche
Wehrmachts Gottesdienst'; befolede den tyske hærledelse flaget
fjernet under gudstjenesten.
Men kordegn Lohmann afviste
under henvisning til, at flaget
nu var menighedens altertavle.
Det bøjede værnemagten sigfor,
og efter en tid bortfaldt de tyske
gudstjenester i Domkirken helt.
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Et usædvanligt bispeportræt er
maleren Kurt Trampedafhs fremstilling af Vincent Lind, delvis
udført under besøg i kunstnerens
atelier i Pyrenæerne i 1991 og
-92.

Kirkens mænd males
I konsistoriesalen hænger en række oliemalerier, fortrinsvis af
kirkens bisper, startende med biskop T ønne Bloch (1786-1803)
og slutrende med den sidst afdøde biskop; dog er serien 1916
suppleret med den store biskop Thomas Kingo (1671-1703),
og senest 1995 ophængtes Kurt Trampedachs portræt af Vincent
Lind (1984-95) midlertidigt. Initiativtageren til serien var kirkens værge, vinhandler Frederik ViLheLm Hey, der 1896 fik tilladelse til at lade ophænge portrætter af domkirkens bisper
siden 1800, og ved sin død 1916 sikrede seriens fortsættelse
gennem oprettelsen af det Heyske legat. Indtil kirkens istandsættelse 1946-47 hang malerierne i søndre sideskib, men flyttedes så til vestenden af nordre sideskib, indtil de 1963 fandt
deres nuværende plads (se også s. 105).
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Portrætterne, der for de ældres vedkommende er kopier af
eksisterende malerier eller fremstillet på grundlag af eksisterende forlæg (miniaturer, fotografier eller epitafier) er fra og med
biskop Harald Stein (1889-99) originalværker, udført af kunstnere som Knud Larsen, Nicolaus Liitzhøjt og Stefan Viggo Pedersen.
Selve ideen med en sådan parade af bisper var imidlertid
hverken original eller ny. Inspireret af en tysk tradition for hele
gallerier af efterreformatoriske præster anlagdes o. 1640 i Ribe
en samling af bispeportrætter, begyndende med Hans Tavsen
(1541-61) og fra da af videreført uden afbrydelser. Også uden
for domkirkernes kreds, i de større købstadskirker, vandt sådanne embedsportrætter frem. Ældst blandt disse er serierne af
sognepræster, påbegyndt i 1640' erne i kirkerne i Helsingør. I
Roskilde Domkirke anlagde man en serie i 1753, begyndende
med den første lutherske biskop, Peder Palladius (1537-60),
mens bispeportrætterne i Viborg, Århus - og altså også Odense - først for alvor etableredes fra 1800' ernes senere del.
Det er karakteristisk for de 'gamle' bispeserier, at de tillige
omfatter portrætter af Reformationens fædre, Luther og
Melanchthon, sidstnævnte dog i Roskilde afløst af Johannes
Bugenhagen, hovedkraften bag den danske kirkeordning 1537.
Konsistoriesalens malerier omfatter også portrætter af Luther
(og hans hustru) samt af Melanchthon, kopier efter Lucas Cranachs originaler og muligvis udført o. 1700. Er de levn af en
ældre bispeserie, som ikke nødvendigvis havde hjemme i Domkirken? Bispeportrætterne i Ribe overførtes først 1717 fra
bispegården til kapitelshuset og efter dettes nedrivning 1791 til
selve kirken.

Biskop Hans Øllgaard (193858), som i 1938 efter et overraskende valg indsattes som Fyns
biskop, hævdede sig allerede
under krigen med markante
standpunkter, heriblandt en
særlig skarp protest mod jødeforfllgelsen, oplæst i stiftets kirker
1943. Da spørgsmålet om kvindelige præster efter krigen diskuteredes heftigt ogforbitret, var
han den eneste af landets bisper,
som var villig til at ordinere
kvinder. Den 28. april 1948 blev
således en mærkedag i den danske folkekirkes og i Set. Knuds
Kirkes historie, da han ordinerede
vore tre første kvindelige præster,
her vist sammen med biskoppen
foran Konsistoriebygningen.
Nordfoto. Odense Byarkiv.
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Harmoni og konflikt
Forud for domkirkens hovedrestaurering 1868-75 skrev biskop
Engelstoft om afvejningen af de forskellige hensyn, man må
tage til en 'protestantisk menighedskirke'. Denne skal 'på en
gang tjene den levende slægt og vidne om fortiden og på
en gang tilfredsstille den andagtssøgende og den kunstforstandige'.
Disse hensyn behøver ikke være i indbyrdes konflikt og synes
i hvert fald ikke at have været det i Domkirken, hvor menighedsrådet gennem bekostelige restaureringer og vedligeholdelsesarbejder har demonstreret vilje til at værne om et enestående andagtsrum og de mange vidnesbyrd om kristendommens
skiftende former, som det rummer. Herholdts kirkerum har
bestandig kunnet danne ramme om evangeliets forkyndelse,
men er fra tid til anden ved diskrete justeringer løbende tilpasset menighedens ændrede liturgiske behov: Kongestolen er
veget for et kororgel i erkendelse af nutidens behov for andre
gudstjenesteformer, fra den intime andagt i krypten eller til forsøg med Thomasmesser - et tilbud til det kirkefremmede, tvivlende storbymenneske.
Netop storbyen med dens krav om effektivitet og jag har sat
sit stærke præg på Domkirkens omgivelser, der siden Herholdts
tid har været og stadig er i forvandling. Undertiden brutal, som
ved 1950'ernes store gadegennembrud, da elimineringen af
Albani Torv ødelagde byens enestående torverække. Undertiden nænsom og i pagt med andre behov, som anlæggelsen af
Klosterhaven 1921 og 20 år senere af H. C. Andersen-Haven
('Eventyrhaven') bevidner.
Som institution er Set. Knuds
Kirke ganske vist 'født' af en blodig begivenhed: drabet på kong
Knud og hans mænd Langt senere var den nuværende domkirke atter det tavse vidne til et
ikke mindre blodigt drama, da
byens befolkning midt i glæden
over befrielsen fra den tyske besættelse oplevede meningsløse
skyderier i byens centrum. Billedet viser interneringen foran
Rådhuset på Flakhaven, umiddelbart inden skyderierne om
eftermiddagen den 5. maj 1945.
Pressefoto. Odense Stadsarkiv.
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Denne dobbelthed i Domkirkens omgivelser viderefører
dybest set en tradition fra middelalderen, som det også afspejler sig i Gisicokatedralens berømte bygnings indskrifter. Modsætningen er blot blevet yderligere dramatisk i vor egen tid. I
dag ligger Domkirken på skellet mellem to verdener. Mod nord
er der skåret næsten ind til benet, og kirkens vældige røde teglstenskrop ligger omtrent nøgen og ubeskyttet som nabo til
motortrafikgader, moderne indkøbscentre, pengeinstitutter og
kontorhuse. Mod syd præsenterer den sig til gengæld i venlig
idyl ned mod de grønne skrænter og åens bugtede løb. Her er
der hvile og ro for sjæl og sind. Og samtidig er det som en fjern
hilsen fra en tidsalder, da det middelalderlige klostersamfund
som et refugium fra den travle verden lukkede sig om det, der
for munkene var tilværelsens eneste og højeste mål- tilbedelsen
afGud.

Domkirken efter den seneste hovedistandsættelse, setfra Eventyrhaven en forsommerdag i 2001.
Her finder man stadig et åndehul
og hvilested midt i den travle by.
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Orgler og kirkemusik
af Ole Olesen

Den himmelske lovsang
Det er i dag vanskeligt at forestille sig, hvor vital, ja fuldstændig
afgørende, musikkens betydning tidligere har været i de europæiske katedraler. Kirkemusikken i disse vældige bygninger var
ikke bare en væsentlig bestanddel af gudstjenestelivet: gudstjenesten var musik, og musikken var en tjeneste for Gud. Mødet
mellem Gud og mennesker foregik ikke udelukkende i ritualerne, men også i sangen, der blev opfattet som en forsmag på
livet i de himmelske sale. Katedralerne blev bygget til at huse
sangen; det er umuligt at tale dem op, men synger man, trænger ordene ud i de fjerneste kroge. Bedst klinger sangen, når den
fremføres i kirkens korafsnit, der jo ligefrem har sit navn efter
denne funktion. Akustikken i de gamle korrum er så sublim, at
selv sprukne gammelmandsstemmer får klang og fylde; kirkerummet og sangerne udgør tilsammen et stort musikinstrument.
I vore dage er det frem for alt tonerne fra de store orgler, der
præger det musikalske billede i kirkerne. Dette hænger sammen med en udvikling, der satte ind efter Reformationen, og
som i baroktiden manifesterede sig i den form, vi kender i dag,
hvor orglet så at sige er gudstjenestens musikalske lokomotiv og
menighedssangens stabile underlag.
Den frit bølgende gregorianske sang, som den udfoldede sig
før Reformationen (og nogen tid derefter), er ikke afhængig af
noget taktfast orgelakkompagnemem eller af underliggende
støtteakkorder, og der er da heller ikke noget, der tyder på, at
de tidligste orgler blev bygget med dette formål for øje. Disse
kostbare instrumenter blev måske først og fremmest anskaffet
ud fra de samme motiver, der fik kirkerne til at erhverve sig
astronomiske ure, ædle stene og kostelige glasmalerier: de skulle forøge rummets himmelske herlighedsværdi

Hans Orgelmester
Men hvornår fik Sct. Knuds Kirke i grunden sit første orgel?
Vi ved uhyre lidt om den danske orgelsituation i middelalderen, og derfor er vi henvist til at gætte os frem - med et sideblik

Udsigten fra korpartiet domineres af de to orgelfacader fra henholdsvis 1756 og 1999. Meget
har ændret sig siden 1840 (jfr.
billedeJ. s. 112).
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til forholdene i de lande, som vi havde kulturelle forbindelser
til dengang. På denne baggrund er det rimeligt at forestille sig,
at de mest fremtrædende kirker har anskaffet sig orgler i gotisk
tid, og vi ved faktisk, at der blandt Odense bys fremtrædende personer i 1400' ernes slutning fandtes en vis Hans Orge/mester.

Gotisk orgelfacade fra 1425 i
Sion, Schweiz. Sådan kunne det
forste orgel i Set. Knuds Kirke
have set ud. Efter F Jakob
(1969).

Det er tænkeligt, at middelalderorglernes funktion i vid
udstrækning har mindet om den, kirkeklokkerne stadig har,
dvs. at de har fungeret som en slags musikalske signalgivere.
Ligesom der i dag ringes med klokkerne, når en kiste føres ud
af kirken, og ligesom der kimes festligt fra tårnene på de store
højtidsdage, således kan orglerne dengang have været i brug ved
særlige lejligheder for at markere, at der var noget ekstraordinært på færde. De kan have lydt ved højtidelige processioner,
ved visse af de talrige kirkelige fester og - ikke mindst - ved
nogle af de mange sjælemesser, der blev afholdt for fornemme
personer. Man kan altså udmærket have haft et orgel i kirken,
uden at det har spillet nogen væsentlig rolle i forbindelse med
de almindelige gudstjenester.
Det er nærliggende at forestille sig, at Set. Knuds Kirke har
været en af de første i landet, der anskaffede sig et orgel. Netop
benediktinerne, der spillede så væsentlig en rolle for gudstjenestelivet i Odense, havde rundt om i Europa - og ikke mindst
i England - været med til at styrke orglets position og udnytte
instrumentets evne til at stemme sindet til højtid. Et sådant
kostbart orgel har ved sin blotte tilstedeværelse bidraget til kirkerummets helliggørelse, og når det så - mere eller mindre hyppigt - blev åbnet og taget i brug, kunne man fryde sig ved synet
af dets prægtigt udstyrede pibefacade samt af malerierne på fløjdørenes inderside.

Salmesang, strengeleg - og orgelspil ?
Som en kuriositet kan det nævnes, at man i danske oversættelser af Ælnoths krønike fra o. 1120 om Knud den Hellige kan
læse, at der indgik orgelmusik i den kult, der foregik i Odense
omkring denne helgens jordiske rester.
"Der nu hans helligdom prydes med guldklædte gaver,
stråler med kostbare smykker; her lyser det gyldne metal,
silken, safrangul, ædelsten, alt i det prægtigste udstyr.
Mængden strømmer hertil, i ærefrygt folket sig glæder
og jubler over den fromme beskærmer, det vandt sig.
Orgler, blidt tonende fløjter klinger sammen livsaligt,
cithren med plektret de slår, man synger dejlige salmer."
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Det ville imidlertid være en fejl at betragte disse strofer som en
nøgtern redegørelse for brugen af musikinstrumenter i Sct.
Knuds Kirke. Helgenlegenderne udgør en særlig genre, der har
sine egne poetiske traditioner, og omtalen af instrurnentalmusikken ved helgenkongens kult, udført på forskellige musikinstrumenter, skal forstås digterisk; den er åbenlyst modelleret
over Davids 150. salme, der opfordrer til lovprisning af Herren
på forskellig vis, heriblandt med 'organa', der betyder 'musikinstrumenter' og ikke nødvendigvis skal oversættes som 'orgler'.

Den første musikkomposition

i Danmark?

Det siger sig selv, at der på dette sted har været lagt særlig vægt
på liturgien til ære for Knud den Hellige. Den særlige Knudsliturgi, der kendes i flere senere overleveringer, har været benyttet første gang i forbindelse med skrinlæggelsen den 19. april
1100 eller 110 1, og som påpeget af musikhistorikeren John
Bergsagel er denne begivenhed tillige en af dansk musikhistoties mærkedage. Til den store fest for Danmarks første paveligt
anerkendte helgen skulle der nemlig komponeres en særlig
liturgisk musik, og det er første gang i dansk musikhistorie, at
noget sådant med sikkerhed har fundet sted. Arbejdet må have
været udført af de engelske benediktinermunke, som på Erik
Ejegods initiativ var kommet til Odense fra Evesharn-klosteret
(jfr. s. 24), og der har uden tvivl været tale om komposition i
ordets egentlige betydning: en sammenstilling af forskelligt
materiale - gammelt og nyt. Musikken til den oprindelige
Knudsliturgi er ikke overleveret.

Skræddernes salighed
Vi skal helt frem til katolicismens sidste tid, før vi finder et
konkret vidnesbyrd om et orgel i Sct. Knuds Kirke. I prior
Hans Farsens 'forsikringsbrev' til skræddergildet 1524 anføres
det, at der hvert år på 3. pinsedag skal holdes en sungen messe
til Vor Frue og i forbindelse hermed spilles på orgel ("leges på
orgher").
Det instrument, der her hentydes til, er muligvis det, der
omtales i en kirkebeskrivelse 1844, hvor det hedder, at der tidligere var anbragt et orgel "over Tværgangen foran Choret, saa
at Bælgene laae ind over Consistorieloftet".
Den mest almindelige orgelplacering i 1500-tallets Danmark var højtsiddende 'svaleredepulpiturer', der så at sige sad
klinet op på murværket, men i Odense har man muligvis både

Domkirken i Ulm, Tyskland.
Korstolefra 1474. Stolenes rige
udsmykning vidner om messesangens centrale betydning i
gudstje,;estelivet.

153

i Sct. Knuds og i Sct. Hans Kirke foretrukket at placere orglerne på lektoriet ved overgangen mellem skib og kor (jfr. s. 60).
Det er ganske karakteristisk, at den tidligste omtale af orglet
knytter sig til indstiftelsen af særlige messer, i dette tilfælde for
medlemmer af skrædderlavet. Der kendes nemlig flere eksempler på, at middelalderlige orgler i Danmark har været anskaffet
for private midler, samt at de har været i brug ved sjælemesser
(jfr. s. 70). Man købte sig ligefrem aflad gennem sådanne donationer, der tilmed gav mulighed for at bringe yderligere ofre i
form af betaling tilorganisterne for medvirken ved disse særlige lejligheder. Det kan ikke udelukkes, at et flertal af de danske
middelalderorgler har været anskaffet for ikke-kirkelige midler,
og at en af organisternes vigtigste og mest lukrative opgaver har
været at gøre tjeneste ved private kirkelige begivenheder. Måske
er det en udløber af denne tradition, vi oplever i dag, når en
organist mod ekstra betaling giver Handels Largo eller Bachs
Air til bedste ved en bisættelse eller begravelse.

Kirkesangen reguleres
- Niels Jespersens Graduale 1573

Introitus Latinus.
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Odensebispen Niels Jespersens
Graduale fra 1573 hører til de
fornemste eksempler på tidlig
dansk bogtrykkerkumt. Bogen
rummer tekster og noder til
højmessens sange, ordnet efter
kirkeåret. Her ses indledningssangen, Introitus, ti12. søndag
i Advent.
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Uanset hvorledes kirkens orgelforhold har været i middelalderen, var og blev det sangen, der var det væsentligste. Vi ved ikke
meget om, hvad der blev sunget, og hvordan det lød, men vi kan
måske få et fingerpeg om repertoiret i tiden før Reformationen
(1536) ved at slå op i den tekst- og melodisamling, der i 1573
blev udgivet med en Odense-biskop som redaktør: Niels Jespersens GraduaLe- et afhovedværkerne i dansk kirkemusikhistorie.
Gradualet (den hævdvundne betegnelse for en bog med højmessens sange) blev udgivet på kongens befaling og var et led i
en samlet plan, der skulle regulere gudstjenestelivet i de danske
kirker. Sammen med Hans Thomissøns Salmebog, Den Danske
Bibel og Kirkeordinansen skulle Gradualet være en rettesnor for
alle præsterne i by og på land. Hver kirke havde pligt til at
anskaffe disse fire bøger og fastgøre dem solidt til degnestolen
med lænker.
Selvom Reformationen som bekendt betød et gennembrud
for menighedens salmesang på modersmålet, var det ikke ensbetydende med, at kirken straks afskaffede den gregorianske
kirkesang. I ]espersens Graduale, der er udstyret med noder,
finder vi nye danske salmer side om side med en række traditionelle gregorianske sange med latinske ord. Disse ord blev
næppe forstået af mange, men man havde vænnet sig til dem
som en naturlig del af den kirkelige ritus.

Gradualet skulle som sagt være normgivende for kirkesangen
over hele landet; uden tvivl har det dog først og fremmest
afspejlet den gældende praksis i landets hovedkirker, og måske
kun de steder hvor traditionsbevidstheden var størst. Eftersom
redaktøren var biskop på Fyn, er der imidlertid grund til at
antage, at Gradualets indhold i vid udstrækning repræsenterer
datidens faste repertoire i Odenses Domkirke.

Børnekor
I tiden efter Reformationen var det børn fra Latinskolen, der
havde til opgave at virke som korsangere - en ordning der
bestod frem til 1802. Også i katolsk tid havde der lydt børnestemmer i koret, men nu påhvilede opgaven dem alene. Der var
ingenlunde tale om en bibeskæftigelse for de unge mennesker;
de skulle ofte gøre tjeneste i Domkirken flere gange om dagen
og havde desuden pligter i byens øvrige kirker. Sangundervisningen og sangudøvelsen var her - som i andre købstæder Latinskolens økonomiske eksistensgrundlag og det ene af dens
to hovedformål. Det andet var latin undervisningen, der skulle
kvalificere disciplene til en præsteuddannelse senere i livet. Den
musikalske kvalitet varierede med sanglærernes musikpædagogiske evner, men i flere perioder stod der stor respekt omkring
dette arbejde. Det var dog ofte vanskeligt at holde børnene i ro
under gudstjenesterne, der kunne vare op til 4 timer, og her
som i andre købstæder indløb der jævnligt klager over, at de
unge mennesker støjede og løb rundt på trapper og pulpiturer.

Det første store orgel
- Kongens orgelbygger opstiller et brugt instrument
I året 1625 eller 1626 fik Sct. Knuds Kirke et nyt orgel, eller
rettere: man anskaffede et brugt instrument. Opstillingen - på
vestpulpituret - blev foretaget af Johan Lorentz, den kongelige
orgelbygger, der ved samme lejlighed foretog en istandsættelse
og ombygning. Grunden til, at man ikke lod Lorentz bygge et
helt nyt orgel, var antagelig, at man ønskede at få mest muligt
for pengene. Det kunne være interessant at vide, hvilken kirke
instrumentet oprindelig havde stået i, og hvem der havde bygget det, men disse spørgsmål er fortsat uopklarede. Man ved
dog, at orglet kom fra København, og man må formode, at det
har været i rimelig god stand, siden Lorentz anså det for at være
en ombygning værd. Orglets stemmer var fordelt på to eller tre
afdelinger med hver sit klaviatur: et hovedværk, et rygpositiv og
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antagelig også et pedalværk (spillet med fødderne). I det ydre
har opbygningen principielt set været den samme som i den
nuværende orgelfacade: en stor afdeling (hovedorglet) inde på
pulpituret og en mindre (rygpositiver) fremme i pulpiturbrystningen. Først fra 1752 kender vi en optegnelse af orglets stemmer - 22 i tallet - men på dette tidspunkt var det blevet
ombygget en eller flere gange, så optegnelsen fortæller ikke
meget om de klanglige muligheder, der var til stede i 1625. Det
store, overvældende orgelbrus har instrumentet næppe kunnet
præstere, og det kan fastslås, at kirken først i 1756 med det store Amdi Worm-orgel (se ndf.) fik et instrument med den pondus, vi i dag mener, et domkirkeorgel bør have.

Organist og orgelbygger
To af de organister, der gjorde tjeneste ved 'Lorentz-orglet',
drev desuden virksomhed som orgelbyggere. Den ene var Johan
Petersen Batzen (o. 1641-1719), der var ansat ved kirken i årene 1674-77, samtidig med at han var aktiv som orgelbygger og
bl.a. havde Domkirkens orgel under behandling. Efter Odenseårene slog Botzen sig ned i København, hvor han fik embede
som organist ved Set. Petri Kirke og samtidig - i kompagniskab
med sin 20 år yngre broder - drev landets største orgelbyggeri.
Borzen-brødrene er berømte for deres monumentale orgel i Vor
Frelsers Kirke på Christianshavn, hvoraf facaden og de rigt
udsmykkede facadepiber er bevaret (samt et lille klokkespil og
et 'kukkuk' -apparat). På det seneste er det påvist, at også det
fine barokorgel i Clausholm Slotskapel må være et arbejde fra
Borzen-brødrenes værksted.
I 1702 ansattes en anden orgelbygmester i organistembedet:
Abraham Nielsen Svane. Man sikrede sig fra kirkens side - måske belært af erfaringen - en aftale om, at han selv skulle sørge
for vikar, hvis han var ude i landet i orgelbyggerforretninger.
Også Svane påtog sig reparationsarbejde ved domorglet. Han
blev i embedet til sit dødsår 1720, men måtte i den sidste tid
aflastes på grund af svagelighed.
Johan Petersen Botzen, tidligere
domorganist i Odense, var sammen med sin bror Peter mester
for det store orgel i Vor Frelsers
Kirke på Christianshavn. Det
stod færdigt 1699. Orgelværket
er senere udskiftet, men man
kan stadig glæde sig over de
overdådige orgelhuse og klangen
fra de originalefacadepiber.
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En ny tid indvarsles
- Kingos Graduale 1699
Ved overgangen mellem det 17. og 18. århundrede blev Odense centrum for en skelsættende reform af den danske kirkesang
- en reform, der også indirekte skulle fa indflydelse på orgelbygningen, orgelmusikken og organisterhvervet. Biskoppen

over Fyns Stift, Thomas Kingo, havde af Christian V fået til
opgave at redigere en salme- og melodibog, der kunne tjene
som rettesnor for sangen i de danske kirker. Projektet mindede
en del om det, Niels Jespersen havde fuldendt i 1573, men
meget var forandret siden da. Den lutherske kirke havde fundet sine egne ben, og Jespersens mere end 100 år gamle Graduale var efterhånden dybt forældet.
Den gregorianske sang på latin, der holdt stand et godt stykke tid efter Reformationen, var gået af brug - i sit forord skriver Kingo nedladende om 'den latinske mumle-sang og munkeskrål' - og nu opstod den gudstjenesteform, vi kender i dag:
den såkaldte salmemesse, hvor menighedens fællessalmer udgør
det rammeværk, hvortil gudstjenestens øvrige led knytter sig.
Kingo har muligvis overvejet at følge tyske og svenske forbilleder og udgive Gradualet med harmoniserede salmemelodier, så
organisterne kunne spille efter dem. Men i så fald har han forladt ideen igen, måske med henvisning til at kun de færreste af
landets kirker formåede at anskaffe et orgel og aflønne en organist. I Kirkeritualet af 1685 anbefaledes det ellers at lade en del
af menighedssangen foregå til orgelledsagelse, og det må formodes, at Sct. Knuds Kirke har været et af de steder, hvor man
i 1600-tallets slutning forsøgte sig med denne nye praksis.

.,
l!l!<",,~!I!inJ)ol!l.
~ifr~I(~a:orntenrt.

Endnu en monumental højmessesangbog, udgivet af en fYmk biskop - og denne gang tillige trykt
i Odense. Med Thomas Kingos
Graduale 1699 knæsættes den
'salmemesse'-tradition, der stadig
er gældende i Danmark.

Barokkens glans og vælde
- Worm-orglet 1756
Thomas Kingo er en af baroktidens mest markante digterskikkelser, og en række af hans salmer hører stadig til kernerepertoiret i den danske gudstjeneste: Sorrig og glæde de vandre til
hobe, Rind nu op i [esu navn, Far verden, for vel, Som den gyldne solfrembryder etc.
Salmesangen i Sct. Knuds Kirke må på Kingos tid som
nævnt være foregået til orgelledsagelse, men der skulle dog gå et
halvt århundrede efter hans død, før kirken fik et instrument,
der virkelig kunne leve op til den udtryksmæssige spændvidde
i hans digtning og give de storladne baroksalmer et akkompagnement, der kunne bevæge og ryste kirkegængerne. Dette
orgel, der stod færdigt 1756, to år efter afslutningen af den store kirkerestaurering, var bygget af den unge, lovende orgelbygmester Amdi Worm.
Det er ikke vanskeligt at forestille sig, hvilket indtryk, det
vældige orgelbrus må have gjort på samtidens tilhørere, der jo
ikke i det daglige var vant til at høre kraftig musik. De store
barokorgler tjente til at skabe den rette, pompøse atmosfære
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ved gudstjenesterne, og de kunne i endnu højere grad end det
talte ord stemme sindene til andagt og ærefrygt. Ikke sjældent
anvendte prædikanterne ligefrem orglet som et billede på skaberværket og på Helligåndens virke: orglet består jo blot af
døde materialer, men når der indblæses ånde i det, bliver det til
levende toner.
Ja, det var i sandhed nye tider for Domkirkens musikliv. Nu
var det slut med at tage til takke med et brugt instrument fra
hovedstaden; Worms orgel var med sine 42 (eller 43) stemmer
et af de største i landet, og dets klanglige spektrum spændte fra
sarte fløjtetoner til gjaldende trompeter og tordnende basuner.

Den heldige hånd
Der var langt mellem de store orgelprojekter i 1750' erne, og for
den nyetablerede Arndi Worm har det været af afgørende
betydning at sikre sig den ærefulde kontrakt med Odense
Domkirke. Alt tyder da også på, at Worm gjorde en ekstraordinær indsats for at gøre sig fortjent til opgaven: da han skulle
udarbejde sit facadeforslag, må han have søgt råd og vejledning
hos en begavet arkitekt med kendskab til orgelarkitektoniske
strømninger i udlandet. Hvad enten dette gjorde udslaget eller
ej, betød det i hvert fald, at Domkirken fik en orgelfacade, der
hævede sig langt over, hvad der normalt byggedes i Danmark
på denne tid. Facaden har i dag status som et af hovedværkerne i dansk orgelarkitektur.
Når man sammenligner med de øvrige Worm-facader der
kendes, heriblandt det samtidige arbejde i Odenses Vor Frue
Kirke (se billedet), står det klart, at domorglets arkitekt må have
taget sit udgangspunkt i et forslag fra orgelbyggeren; flere detaljer - f.eks. de to store pibetårne i siderne - er tydeligvis udformet afWorm, mens andre - facadefrontens kurvede forløb med
de konvekse pibefelter og det brede og flade centraltårn - viser
udpræget indflydelse fra periodens sachsiske orgelarkitektur.
Det synes på denne baggrund ikke vanskeligt at udpege den
anonyme arkitektoniske medarbejder: det kan næppe have
været nogen anden end den berømte Nicolai Eigtved, der som
den eneste i Danmark på dette tidspunkt besad et indgående
førstehåndskendskab til tidens sachsiske arkitektur.
Rygpositivet (den lille fremskudte afdeling, der er indfældet
i pulpiturets brystning) er i øvrigt i denne sammenhæng en
påfaldende gammeldags detalje. Rygpositiver var ellers gået af
mode i løbet af 1700' ernes første halvdel. I 1862 blev rygpositivet gjort stumt, men siden 1935 har det atter været klingende
(se s. 160).

En sammenligning mellem de to
Amdi Worm-orgler fra 1756 i
Odense-kirkerne Set. Knud (modsatte side) og Vor Frue (ovenfor)
viser tydeligt, hvad domorglets
anonyme arkitektkomulent
kunne.fo ud afWorms nydelige,
men lidt stive og gammeldags
normal-prospekt.

Amdi Worms orgelfoeade (I 756)
introducerede et nyt [ormsprog,
men indeholdt samtidig et gammeldags rygpositiv (den lillefremskudte afdeling, der er indfældet
i pulpituret s brystning).
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Marcussen-orglets oprindelige
spillebordsparti var opbygget
efter århundredgamle klassiske
principper. Ved hjælp af de store
håndtag kunne organisten
(her den blinde C A. C Jensen)
vælge og vrage mellem instrumentets 40 stemmer. Forbindelsen mellem håndtagene og
piberne inde i orglet skete via et
system aftrækstænger, aksler
m. v. - altså rent mekanisk.

Gedigen kvalitet
- Marcussen-orglet

1862

Amdi Worms orgel fra 1756 var i brug i lidt over 100 år. Det er
i dag umuligt at afgøre, om det havde fortjent en længere levetid; ingen afWorms arbejder er nemlig bevaret, så vi ved ikke,
hvor professionelt han arbejdede. Et er imidlertid sikkert: det
nye orgel, der anskaffedes i 1862, var af virkelig høj kvalitet.
Det blev nemlig bygget af Abentå-firmaet Marcussen & Søn,
der allerede dengang hørte til eliten i europæisk orgelbygning.
Til alt held valgte man at bibeholde den gamle orgelfacade inklusive rygpositivet. som man ellers ikke havde noget som
helst at bruge til. Rygpositiver havde nemlig ingen interesse i
1800-tallets danske orgelbygning, så denne del af opbygningen
lod man blot stå som en kulisse, mens hele instrumentet blev
placeret bag facadens hoveddel.

160

Et nyt klangideal
Det nye orgel fik, i lighed med sin forgænger, 3 manualer og
pedal. Stemmeantallet var 40 - stort set det samme som Wormorglets, men den musikalske virkning var en anden: toppen
blev nemlig skåret afklangpyramiden. Den lyse sølvglans og de
markerede toneansatser, der er karakteristiske egenskaber ved
barokorglerne, var ikke længere i kurs. Man havde ingen interesse i musikalske festfyrværkerier og perlende tonekaskader;
nu var det værdigheden, adstadigheden og alvoren, der prægede gudstjenestelivet, og klangidealet var en syntese af det majestætiske og det meditative. Den musik, der nu spilledes i kirkerne, lagde mere vægt på fyldige klange og mættede harmonier end på løb, triller og kompositorisk filigranarbejde.
Det var ikke blot en almindelig musikalsk smagsændring,
der gjorde, at baroktidens orgelklange ikke blev værdsat så højt
i l800-tallet; det var også teologien og kirkesynet, som havde
undergået en forvandling. Dette afspejles bl.a. i periodens salmedigtning, der hyppigt skildrer kirken som et ærværdigt tempel, hvor man kan søge ro, andagt og eftertanke.

En pietetsfuld modernisering
Efter l. verdenskrig satte nye teologiske og æstetiske strømninger deres præg på gudstjenestelivet, og man gik til angreb
på det foregående slægtleds teologi, kirkekunst, salmedigrning
og kirkemusik. Nu havde man fået nok af 'føleri' og 'religiøse
stemninger' - nu skulle der luftes ud! Salmemelodierne skulle være enkle, karske og usentimentale, og der blev slået til
lyd for en helt ny, 'renset' orgelstil. Dette medførte, at et stort
antal fremragende orgler fra l800-tallet blev udskiftet eller
'barokiseret'. Ombygningerne fik ofte et skuffende resultat: de
gamle instrumenter blev nemlig berøvet en del af deres smukkeste og mest karakteristiske klange for i stedet at blive udstyret med lyse og karske - til tider ligefrem aggressive - pseudobarokstemmer, der passede dårligt i den klanglige sammenhæng.
Også i Sct. Knuds Kirke følte man behov for en modernisering, men her gik man til værks med en helt usædvanlig pietet.
Man formåede faktisk i vid udstrækning at gennemføre en tilpasning til de nye idealer, samtidig med at man værnede om det
gamle instruments særpræg og personlighed. En væsentlig del
af de oprindelige stemmer blev bibeholdt, hvilket var muligt,
idet det samlede stemmeantal blev udvidet fra 40 til 53. Pladsen til tilføjelserne fandt man ved at tage det tomme rygpositiv-
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Med dette ergonomiske spillebord fra 1935 holdt en ny tids
orgelteknologi sit indtog i Domkirken. Spillebordet, der i dag
betragtes som et museumsstykke,
kan besespå orgelpulpituret.

hus i anvendelse igen. Arbejdet blev udført i 1935 af Marcussen & Søn.
Det gamle, stilfulde spillebord med de gedigne, drejede
registerhåndtag blev ved denne lejlighed erstattet af et fuldstændig nyt, udstyret med en række tekniske faciliteter, der
gjorde det muligt for den spillende at foretage hurtige klangskift undervejs i musikken. Dette spillebordsmøbel, som ikke
længere er i brug, står nu opstillet på den bageste del af orgelpulpituret som et minde om ombygningen i 1935.
Organisten Georg Fjelrad, der havde sit virke ved orglet i
perioden 1948-55, var i det store og hele godt tilfreds med
1935-ombygningen:
"Det orgel, jeg fik til rådighed, var resultatet af Marcussen & Søn's overmåde
vellykkede ombygning i 1935. Hele pibematerialet og de gamle vindlader var
bevaret, den ædle klang uændret og det ny mixrur-kor uden videre forbilledligt! Rygpositivet var ikke mere blot til pynt, og det ny spillebord enkelt og
velgennem tænkt (... )
Efter 103 år kunne mekanikken og de gamle vindlader ikke mere, og værket blev i 1965 fuldstændig ombygget og udvidet til 56 stemmer med bevarelse af alle de gamle undtagen nogle rørstemmer. Paletten er blevet endnu
rigere, men det forekommer mig, at den kompakte opstilling, hvor orgelhuset fYlder mindre end halvdelen end tidligere, ligesom gør klangen vel kontant, og at den måske ikke fortæller slet så skønne evenryr som før.
Men jeg er jo også fra 1901 -."

Et instrument i særklasse
- Marcussen-orglet 1965
Bag Arndi Worms orgelfacade fra 1756 finder vi i dag et forholdsvis nyt instrument, fra 1965, bygget af Marcussen & Søn,
kirkens faste orgelbygger siden midten af 1800-tallet.
I 1960' erne kunne dansk orgelbygning glæde sig over stor
international opmærksomhed. En nyudviklet, historisk orienteret orgelstil, kendt under betegnelsen dansk orgelbevægelse,
havde vundet tilhængere i mange lande, og navnlig Marcussenfirmaets arbejder var efterspurgte. Denne periodes klangidealer
er senere kommet under kritik: de opfattes nu af mange som
farveløse, dogmatiske og umusikalske, men det må understreges, at Marcussen-orglet i Set. Knuds Kirke ikke er blevet ramt
af denne kritik; den almindelige vurdering blandt fagfolk synes
at være, at der er tale om et suverænt kunstværk, der bør bevares for kommende generationer - helst uændret - som et
monument fra Orgelbevægelsens storhedstid.
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Sådan ser spillebordet ud i dag.
Orglet fta

1965 er med

sine 56

stemmer større endforgængerne,
og organisten har hele fire manualklaviaturer

at boltre sig på.

Den gamle orgelfacade passede perfekt til formålet i 1965.
Det var jo netop barokkens orgelstil, der var kommet i fokus
igen, og den grundlæggende struktur, som Worm-orglet havde
haft, kunne uden videre overtages. Herved blev der opnået en
perfekt harmoni mellem instrumentets
udseende og klang:
man fornemmer så at sige, at ansigtet og stemmen tilhører den
samme person.
Marcussen-orglet har 56 stemmer og respekterer Worms
facadeopbygning med hovedværk, rygpositiv, brystværk og
pedalværk. Hertil kommer endnu en afdeling, svelleværket, der
ikke er repræsenteret i facaden; det er indbygget i en stor kasse,
hvis døre kan åbnes og lukkes fra spillebordet via en fodbetjent
vippe, således at lydstyrken reguleres.
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Carsten Lunds kororgel fra 1999
er tegnet af Ebbe Lehn Pef.ersen
med inspiration fra en af gotikkens
typiske orgelformer (jfr. det lille
billede nedenfor J.

Også på andre punkter adskiller indretningen sig fra, hvad
man kendte i 1700-tallet; feks. rummer spillebordet -ligesom
forgængeren fra 1935 - forskellige automatiske hjælpemidler,
der kan udføre hurtige klangskift.
En af grundene til domorglets særlige vellyd er den udstrakte anvendelse af piber fra det foregående instrument. Ganske
vist har disse piber ikke fuldstændig bevaret deres originale
klang, men de bibringer alligevel helheden et varmt, mildt og
sødmefyldt præg - en efterklang af Niels W Gades og J. p. E.
Hartmanns danske nationalromantik.

Med udbredte vinger
Kororglet 1999
De fleste af kapitlerne i Set. Knuds Kirkes orgelhistorie udspiller sig i vestenden, modsat alteret. Det var her, Johan Lorentz
opsatte et orgel i 1625, og siden da har vestpulpituret været det
sted, hvor gudstjenestemusikken har haft sin faste plads. Tilsvarende forhold gør sig gældende i de fleste større købstadskirker, og gennem århundreder har kirkegængerne vænnet sig
til, at musikken kommer bagfra. Alle andre steder, hvor der
fremføres musik for et publikum, ville noget sådant selvfølgelig
forekomme yderst ejendommeligt.
I de seneste årtier har man dog flere steder oplevet, at kororgterne er vendt tilbage - ikke fordi kirkernes store orgler har
forladt deres hævdvundne territorium i vest, men fordi man af
forskellige grunde har ønsket at disponere over endnu et
instrument, placeret i nærheden af alteret.
Mange steder har man foretrukket at give kororglerne en diskret udformning og placering, men i Sct. Knuds Kirke har man
fulgt eksemplet fra ÅrhusDomkirke og bygget et iøjnefaldende
og forholdsvis stort instrument, der gør sig gældende blandt
kirkens øvrige inventar og fremstår som et markant, nutidigt
indslag.

Inspiration fra middelalderen

'Svaleredeorgel' i VtJrFrue Kirke,
København (1596). Dette kobberstik, der forestiller Christian
IVs kroning, er den tidligste billedfremstilling af et dansk orgel.
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Kororglets arkitekt, Ebbe Lehn Petersen, har ladet sig inspirere
af middelalderens orgeltradition og har tegnet en facade med
stærke mindelser om gotikkens formsprog. Ligheden med det
gamle, længst forsvundne 'svaleredeorgel' i Vor Frue Kirke i
København (se billedet), er slående: facaden udgøres begge steder af et enkelt, gavlformet pibefelt. flankeret af hængslede
fløjdøre.

De tre smukke klaviaturer.
Bemærk, at soloværkets klaviatur
kun har halvt omfong.

Gustafikyrkan,
(I947).
Klint.
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København

Facade tegnet af Kaare

Mens fløjdørene i gamle dage har tjent et praktisk og jordnært formål, nemlig at beskytte orglet mod snavs, redebyggende fugle m.m., har vingerne på moderne orgelfacader først og
fremmest en visuel funktion.
Med sin udformning af facaden knytter Lehn Petersen sig til
en velkendt dansk tradition, der blev grundlagt af arkitekten
Kaare Klint (I888-1954). I sine orgelfacader forenede Klint
orgelbygningens klassiske former med sin egen tids danske
møbelæstetik og opnåede herigennem enestående resultater,
der blev værdsat og efterlignet langt ud over landets grænser. En
af hans enkleste og mest helstøbte orgelfacader findes i den
svenske Gustafikyrkan i København (se billedet). Her optræder
det gavlformede pibefelt med fløjdørene to gange: i hovedorglet og i rygpositivet. Kaare Klint var søn af Peder Vilhelm Jensen-Klint, der skabte Grundtvigskirken i København, et bygningsværk, der på samme måde forener et middelalderligt
formsprog med en moderne, enkel æstetik, baseret på smukt
forarbejdede naturmaterialer.

Klangpaletten
Kororglet er bygget 1999 af Carsten Lunds orgelbyggeri i Birkerød. Det har 20 stemmer, der spilles fra tre manualklaviaturer (se billedet) og et pedalklaviatur. Fra de tre manualklaviaturer betjener man l) det kraftfulde hovedværk, der er beregnet til
at kunne spille kirken op, 2) det krydrede, lidt mere afdæmpede positiv og 3) det diminutive soloværk med to karakteristiske
solostemmer; hertil kommer et pedalværk med kraftige basstemmer, der spilles med fødderne. Alt i alt er der tale om fire
meget forskellige afdelinger, der tilsammen giver rige muligheder for klanglige variationer.
Soloværket er en specialitet, der forekommer i flere af Carsten
Lunds orgler. Der er tale om en lille specialafdeling, besat med
et beskedent antal stemmer - i dette tilfælde er der to, andre
steder blot en enkelt.
De to stemmer i soloværket er yderst forskellige i deres
karakter - ja de passer faktisk ikke til hinanden, sådan som
stemmerne i de øvrige værker gør det. Der er tale om to suveræne solister: en Tværfløjte 4' med usædvanlig stor klangfylde
og en Vox humana 16: Vox humana (se billedet) betyder menneskestemme; den har en blød og sonor karakter, men kan dog
ikke forveksles med en sangsolist af kød og blod. (Fodlængderne 4' og 16' betegner tonelejet i de to stemmer: 16 fods stemmen klinger i et dybt leje, 4 fods stemmen i et højt. Dette er
den almindelige måde at angive orgelstemmernes tonehøjde
på: 8' betegner normaltonelejet, 4' klinger en oktav højere, 16'
en oktav dybere etc.).

Piber fra soloværkets Vox humana

16~

Orglet i krypten
- en lille perle fra Guldalderen
Nede i krypten, ved siden af helgenskrinene, finder man det
mindste af Domkirkens orgler. Det er bygget o. 1840 og har
oprindelig stået i Bodils Kirke på Bornholm. Senere har det
gjOrt tjeneste i Øde Førslev Kirke på Sjælland, og siden 1998 har
det befundet sig i Set. Knuds Kirke. I den første tid blev det
benyttet som kororgel oppe i kirken, og efter anskaffelsen af det
store kororgel1999 er det flyttet en etage ned for at kunne bruges ved de andagter, der regelmæssigt afholdes i krypten.
Når instrumentet blev udskiftet i Øde Førslev, hang det sammen med de stigende krav til landsbyorglernes størrelse.
Ønsket om stadig mere ydedygtige orgler i landets kirker har i
de seneste årtier gjort flere af vore fine små guldalderinstru-
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Det lille landsbyorgel fin 0.1840
har tidligere stået på Bornholm
ogpå Sjælland. Nu gør'det tjeneste ved andagter i krypten.

menter hjemløse, men det er en trøst, at nogle af dem kan finde
anvendelse som kororgler o.lign. andre steder.
Bygmesteren er Jens Johan Gregersen, der havde værksted i
København og regnes for en af sin tids bedste orgelbyggere.
Bl.a. ved vi, at komponisten
C. E. F Weyse satte særdeles stor
pris på hans evner.
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Orglet har fem stemmer med hver sin klanglige karakter. De
kan aktiveres ved hjælp af de sorte, drejede håndtag, der er
anbragt i venstre og højre side, i nærheden af klaviaturet. De
klanglige variationsmuligheder
i et fem-stemmers orgel er selvfølgelig begrænsede (til sammenligning
kan det nævnes, at de
to orgler i selve kirken har henholdsvis 56 og 20 stemmer), men
takket være den klanglige differentiering af de fem stemmer
savner man ikke afveksling, når man lytter til dem.
Der er tre stemme- 'familier' at vælge imellem: to bløde fløjtestemmer, to mere kraftfulde prineipalstemmer og en såkaldt
strygestemme med en lys, let krydret klang.
Alle disse stemmer er velegnede til at spilles alene, og samtlige kombinationer
af dem - med to, tre, fire eller fem stemmer
ad gangen - er musikalsk anvendelige; derfor er udnyttelsesmulighederne
en hel del større, end man umiddelbart skulle
forvente af så lille et orgel.
De sølvglinsende piber, der ses i facadens midtfeldt, er
attrapper af træ.

Orgelløverne mødes
- Den internationale orgelkonkurrence
Siden 1986 har en særlig begivenhed hvert andet år sat sit præg
på Odenses musikliv. Det er Den Internationale Orgelkonkurrence, der finder sted i sensommeren og hver gang giver anledning til en række musikbegivenheder
på højt plan. Juryen
består af velanskrevne europæiske orgelsolisrer, og der er tradition for, at dommerpanelets
medlemmer
selv sætter sig på
orgelbænken og hver især bidrager med en orgelkoncert. Disse
koncerter finder sted i flere af byens og omegnens kirker, mens
selve konkurrencens
tre runder afvikles i Set. Hans Kirke, i
Odense Koncerthus og i Set. Knuds Kirke.
Der er knyttet en betydelig prestige til disse konkurrencer,
og deltagerne ved, at priserne ikke bliver foræret væk: nogle
år bliver førsteprisen slet ikke uddelt, så det er altså ikke tilstrækkeligt at være den bedste på holdet. Da den første orgelkonkurrence
fandt sted i 1986, var domorganist Poul Børeh
blandt initiativtagerne;
han havde i en årrække været orgellærer ved Det Fynske Musikkonservatorium,
hvor det dengang
var muligt at uddanne sig som kirkemusiker.
Beklageligvis
er orgellinjen i Odense senere faldet for sparekniven, men
dette har kun forstærket betydningen
af den internationale
orgelkonkurrence,
som giver inspiration til landsdelens kirkemusikalske liv.

Forside til brochuren om den
internationale

orgelkonkurrence

2000 ••
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