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Bornholms befæstede kirker
Af Jes wienbery

Bornholm er i et dansk perspektiv anderle-
des og derfor sp?endende. Landskabet er en
levende håndbog i geografi. Mindeme fra
oldtiden ligger tæt, og hvert år fravrist€s den
rige muld nye fund. Også middelalderens
spor er usædvanlige, men påfald€nde for-
sømte i forskningen. Her find€s en spredt
bebyggehe af enkeltgårde, købstæder og fi-
skelejer, to store borge samt sognekirker,
som alle kunne behøve dye arkæologisk€
undersøgels€r-

Netop middelalderens kirker, der er mar-
kante i øens profil, afviger fra forestillingen
om den typisk€ danske landkirke. Rundkir-
kerne, de romanske vesttårne, overhvælvede
rum og skyttegange har ægget fantasi€n hos
både læg og lærd. Her bag lilbommede dø-
re, snævre trappeløb 08 solide mure forsva-
rede befolkningen sig i Valdemarstiden, når
de hedenske vendere hærgede.

Efter at havegravet en sæson i nogle afde
bornholmske gårdtomler fik jeg i 1984 lei
Iighed til at deltåge i et symposium i Kalmar
om kirkerne ved østersøen, Det var da fri-
stende at komme med et indlæg om Born-
holms særegne arkitektur. Emnet gled snart
fra forholdet mellem kirkearkilekturen og
bebygg€ls€n til det uundvigelige spørgsmål
om årsagerne til befæstningen. Men hvor-
dan var det muligt at sige noget nyt? Ud-
gangspunktet blev €n kritisk undersøselse af
kirkern€s datering til I1oo-årene, som længe
har stået uantastet. Og heraf udviklede sig
så ct famlende forsøa til nytolkning.

Hensigten er nu, nogle år senere, at kom-
mentere dette indlæg i lyset afandre tilkom-
ne arbejder og €rfaringerne fra et bebyggel-
seshistorisk projekt ved Ystad kun 60km fra
Bornholm. Nye tolkninger kan ikke forven-
tes, men problemer vil blive påpeger lige
som forslas til videre arbejde.

SpørysmA[ og tolkningel
Hvorfor har øen så mang€ rundkirker og
vesnåIne? Hvordan blev de overhvælvede
rum anvendl, og hvorfor er kirkerne tlefæ-
stede? Uden større tøven er disse spørgsmål
ofte bl€vet besvarel med et behov for be-
skyttelse afmenn€sk€r og handelsvarer mod
plyndringer i tiden inden vendernes under-
kuen m€d erobringen af Riigen i 1169.

I artiklen DBornholms kirker i den ældr€
middelalder< hævdede jeg, at rundkirkerne
ikke tilhører midten af I lm-årcnq som tid'
ligereantaget. De srilistiske former og enkel'
t€ mønter i kirkcrne kan ved €t kritisk studi-
um pege mod en senere periode. Rundkir-
kerne og vestlårnene tolkes som et arkitek-
lonisk udtryk for magt. De overhvælv€de
rum foreslås anvendl til opmagasinering af
ærkesædets indtægter frå øen. Endelig ned-
tones omfanget af befæstningm lil at om-
fatte alene østerlårs, Nylars og Ols kirke,
som både forklares med hærgende hednin-
ger og oprørske bønder på øen selv, der
vendte sig mod kongemagten og ærkesædeh

Omtrent samtidigt har Marit Angle( i ar-
liklen >Hvem forsvarede hvad?< hævdet, at
de beslæetede kirker på Kalmarkysten og
Oland blev befæstet af lokale srormænd
mod en ekspansiv svensk kongemagt og af-
vist ranken om hededske hærgninger iomre-
det2.

Perspektivel er stik modsat. Men hvilken
rolkning er nærmest virkeligheden? Kan
Bornholms rundkirk€r på samme måde væ-
re blevet befæstet mod en indtrængende
dansk konge- og kirkemag? H€I kan Born-
holm blive et viStigt kontrolområde ved en
omtolkn;ng af alle befæstede kirker ved
østersøen.

Det er en besnærende tanke, at Bornholm
skulle have fulgt såmme udviklina som Kal-
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markyslen oa OIand, Kan ærkebispens ud,
gifter fra øen og forlening mere have karak-
ter af en tribut uden reelt herredømme? Og
markerer anlæggelsen af borgen Hammem,
hus, som en parallel til Borgholm på Oland,
den €ndelig afslutning på øens selvstændig-
hed?

Men fl€re forhold taler mod denne rolk-
ning, som oplysningerne om de mange kon-
geliS€ gårde på Bornholm, rundkirkernes
lighed med andre centralkirker ved danske
kongsgårde eller hovedgårde for slægter nær
forbundet med kong€magten. Kirkernes
værnehelgener, hvomfSt. Knud og St. Olav
er kongelige martyrer, peger definitit mod
stiftsbyen Lund. Østerlars er således viet til
St. Laurentius lige som domkirken. Og de
bornholmsk€ kirker har så mange ligheder
med de skånske stormandskjrker, ar samme
håndværkere må have været virksomme3,
Endelig er den ydre hedenske trussel belagt i
for mange skriftlige kilder til at kunne afvi-
ses.

Hossmo, enhusaby på Kalmarkystm m€d
en befæstel kirke, kan allerede før ll78 ha-
ve tilhørt bispen i Linktiping og måske end-
nu tidligere kongemagtena. Og en dansk
indflydelse er påvhl i det dlandske kirkebyg-
geri5, Min )bornholmske( tolkning bør alt-
så også overvejes for kirk€rne ved Kalmar,
sund.

Måsk€ kan sammenbrudd€r afder dansk€
østersøvælde efter slag€t ved Bornhdv€d i
1227, have giort det nødvendigt for den
svækkede centralmagts lokale repræsentan-
ter! stormænd, bryder og præster, at befæ-
ste sine positioner. Her j en udsat og perifer
del af ris€t så befolkningen måske pludselis
muligh€den for en tilbagevend€n til situatio-
nen før undertvingelsen - uden tyngende
skaner og afgifter som øskalten og tienden.
Det kunne forklare befæshingens betyd-
ning i blot nogle få kaotiske årtier6.

Endnu synes inSen af de præsenrerede
tolkninger dog at tilbyde €n overbevisende
forklaring af hele d€n konpl€kse udvikling
ved østersøen. Målet må være at finde en
forklaring af hovedtendensern€ og de regio-
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nale variationer i udviklingen uden at bori-
vælge modstridendc iagttagelser, hvor sam-
tidigheden mellem forandringerne ved Kal-
marsund og på Bornholm kræver en tolk-
ning, der omfatter begge områder.

Det er ønskeligt med flere undersøgelser,
som kan præcisere og forøge det kendl€ kil-
demateriale, så mindre overlades til løs€ for-
modninger, der hverken kan styrkes eller af-
kræftes. Uanset perspektivet er det således
afgørende at få bedre dateringer end de hid-
tidige for at kunne rekonstruere kirkernes
politiske og sociale miljø.

Dateingen
Blev de bornholmske kirker befæstet før el-
ler efter Riigens erobring i I169 - før eller ef-
ter slaget ved Bornhdved i 12272 Mete æ-
che dateringer vil afgrænse de mulige for-
klaringer, der nu varierer mellem vidt for-
skellige ydre og indre fjender indenfor en
periode på mindst I00 år. Kendte vi blot
tidspunktet, da Nylars bl€v opført med dens
krenelerede sk)ttegang, kunnevi afgøre, om
lruslen skulle søg€s blandt venderne, lokåle
oprørere, en ekspansiv kongemag eller en-
dog i striden mellem kongen og ærkebhpen.

De stilhistoriske dateringer tillader ikke
snæwe tidsrammer. Ofte kan de rniddelal-
derlige kirker blot afgrænses til e €n den
romanske eller Sotiske periode. Og mønter
skal være fundne undcr særlige omstændig-
heder, helst i sikre lag knytter til byggefas€r,
for at kunne anv€ndes som udgangspunkt.
Men med dendrokronologiens måling af års-
ringe i tagværkernes tømmer har kirk€arkæ-
ologien fået en fantastisk mulighed for præ-
cise dateringer.

Indenfor rammerne af projektet rKultur-
landskapet under 6000 år(, også kaldt
Ystadprojektet, har forskere ved Lunds
Universitet haft mulighed for at udtage et
stort antal prøv€r i kirkern€ i Ljunits og
Herrestads herreder i Skåne, hvilket har be-
tydet flere opsigtsvækkende r€sultater. De
nye dateringer €r så blevet kombineret med
tidstypiske elementer som bygningsmat€ria-
let, murtykk€lsen, soklen, hvælvformerne
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og grundplanen for at opbygge en bedrc
kronologil.

Dendrokronologiske undersøgelser, der er
for€taget i kirkerne pA Kalmarkysten og på
Oland, kan også låbetydning for tolkning€n
af det bornholmske byggeris.

Tihvarende undersøgeher bør igangsæt-
tes på Bornholm. OmbygninSerne i Åkirkc-
by, østerlars og Ols kirk€, samt forckom-
sten af tilbyggede tårne, viscr flcre faser i lø-
bet afden romanske periodc, som det er vig-
tigl at afgrænse fra hinanden. Vester Marie
og Nykirke, der begge savnersokkel, kan så-
Iedes afvige fra de øt'rige i tid, lige som Pe-
ders og Pauls kirker bør være senc,

D€t vil betyde et sto( fremskridt, hvis det
romanske kirkebyggei kunne dateres med
dendrokronologi indenfor noSle årtier. Af
inleresse e. da både ridspunktet for opførcl-
sen, befæstningen af kirken og ikke mindst
ophøret afdenne. Og måske vil de >unggoli-
ske( kalkmalerier i Nylars og Nykirke da vi-
se sig at være udførte kort tid efter kirkernes
opførels€.

Tiulugt og maCasin
I min artikel har jeg nedronet kirkerne som
tilflugtssted, lige som en lokal bondchandel
på østersøen kommer i skyggen af en >lun-
densisk< feudalisme som forklaringsmodel.
Det kan dog ikke udelukkes, at dc born-
holmske kirker fakrisk har været anvendt
både for kortvåri8e ophold og opbevaring af
handelsvarer.

I Ostergodand, på Kalmarkysten og
Oland er der påvisr, at mennesker har boet i
kirkerne. I det mægtige Bjålbo ki.kerårn
fandtes således ved Dstøvsugning( en røg-
ovn, madaffald og mønter under lagen€ af
fuglemøg og kviste. Tårnet synes også en tid
al have været anvendt for opbevaring af
korn9,

En omfattende håndel har ulvivhorhr
eksisteret ved østersøen, som det fremgår
af det tidlige Visby og et flertal andre kyst-
pladser - trods alle plyndringer. Deltag€re
har været folkene fra alle østersøens lan-
delo, Varerne er forlængst fortærede, men

måskc kan de bornholnske kirkelofter end-
nu, trods alle rengøringer og besøg, afdør€
nogle spor.

Muligheden for systematiske undersøgel-
ser af aflejringer på kirkelofterne bør altså
overvejes på Bornholm. Men det må point€-
res, a! undersøgelseme skal udføres under
kvalificeret overvågning, så eventuelle iagt-
tageher ikke går tabt.

BeJestningen
Det selvklarc cmne i dcn omfattende lirtem-
lur om de bornholmske kirker har været be-
fæstningen. Foreningen af sakrale og profa-
ne funktioncr indenfor ramme bygning har
forbløffet cn moderne b€tragter, d€r cr vant
til en klar adskillclse af det hellige fra hver-
då8en, og ar forskellige funktioner lildel€s
hver sil rum. Det fænningsaStige har til-
trukket opmærksomhed frem for kirkemes
utallige andrc aspekter. Maglens arkitekto-
niske udtryk synes at tiltale følelserne. Her
bydcr fortidens spor uhindret en oplevels€.
Vi kan fra kirkegården eller skyttegangen let
forestille os selv i rollen som aruritære eller
angrebne,

S€ncst har Johan Lange b€handlet de
bornholmske kirker i >Væm og våb€n i kir-
ker og klostre< I I . En ny og ajourført over-
sigt over befæstningen ved de nordiske tir-
ker har læn8e været savnea. Langes bog
sarnler et væld åf andres og egne iagttaSelser
i tekst og talrige billeder, men entusiasmen
har desværre taget overhånd. For mange
kirkegårdsmure, tårne og porthuse er ensi-
digl blevet tolket som befæstede. For mange
bomhullcr og åbninger er ukrltisk blevel for-
tifikatoriske træk. Når cgendige krit€rier
savnes, kan et påtænkt forsvar hævdes næ-
sten overalt i middelaldercns arkirektur,
hvor det murede hus var en undtagelse,

Det er ikke et fonsat studium afflertydige
bygningsdetaljer, som vil udvide vor kund-
skab om Bornholm i deD ældre middelal-
der. Arkæologiske undersøgelser kan udfø-
res foran østerlars, Nylars og Ols kirke for
definitivt at fastslå, om disse rundkirker har
værel omgivet afvoldgrav€ lige som Klåcke-
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berga kirke udenfor Kalmarl2. Men ellers
kan et studium af bebyggels€n i omlandet
være mere betydningsfuld for en forståelse
af den særegne kirk€arkitektur.

Otulondel
Løsningen af problemet med befæstningen
findes måske ikke i kirkerne s€lv, men i de-
res omgiv€lser. Hvem opførte og beherskede
de bornholmske sognekirker? Var kirkerne
bygget afenkelte stormænd eller et kollektiv
af bønder,'af lokalbefolkningen, af præster
eller aftjlflyttede kongelige og kirkelise bry-
der? De mangerunesten, rundkirkeme ogde
romanske vesttårne antyder €n gruppe af
stormænd,

Vi har endnu kun vage forestillinger om
Bornholms sociale struktur i vikingetiden og
den ældre middelalder trods alle skaftefund,
gravpladser, bopladser og runestenll. Der
synes at være kontinuitet i bebyggelsen, men
hvordan var samfundet organiseret? Fore-
komsten af Trelleborg-huse viser et rigt mil
jø, men hvorfor savnes grubehusene? De er
velkendte i Skåne og opfatles undeniden
som trællenes boliger. Og hvad betyder op-
hørel af den slaviske keramik ved 1200?

Resultaterne af de mangeårige undersø-
gelser af både hustomter og begravelser ved
Grødby på Bornholms sydlige del må imø-
deses med sp?ending. Men desuden bør
prøvegravninger forelages i nærheden af
kirkerne. Kan der således findes eo middel-
alderlig stormandsgård i nærheden af ek-
semp€lvis Østerlars kirke, som det er kendt i
Ystadområdet og talrige andre steder?!
L€dte porthusene ind til storgårdens områ-
de, hvor kirken også blev opført? Eller mar-
kerer de indgangen til et værnet område for
handelen i lighed med købstædernes porte?

Romholm, Skåne og Østetsøen
Kirkearkitekturen er stum i sig selv. Kun ved
at blive anbragt i en kontekst vil murene be-
rette. De bornholmske kirker €r mærkelige,
fordi ø€n er løsrevet fra sin oprindelige sam-
menhæng med de skånske landskaber oB an-
dr€ områder ved østersøen.

Bornholm kan opleves som €n fjern del af
Danmark. Denne situation opstod imidleF
tid først med svenskekrigene, hvor vi måtte
afstå Skåne, Hålland ogBlekingetil Sverige.
I middelalderen var Bornholm nær knytter
lil Skån€ og kån ikke forsrås uden dette per-
spektiv.

Med den omhyggelige undersøgelse af
Ystadområdets to herreder er der skabt et
fortræffeligt udgangspunkt for videre forsk-
ning. Nelop i studiet afligheder og forskelle
mellem Bornholm og fasdandet kan øens
egen identitet defineres.

Lighederne er især synlige i vikingetiden
og den ældr€ middelalder. Påfaldende man-
ge runesten blev r€jst i netop disse områder.
Ljunits herr€d lilhørte ærkesæder lige som
Bornholm. Og kirkerne visle fælles rræk i
arkitekloniske deraljer, forekomsren af lidli-
ge hvælv og vesttårne. Men ingen af Ystad
områdets kirker blev befæstet. Var de ikke
udsatte for samme ydre og indre trusler?

Bebyggelsesmønstret var tihyneladende
forsk€lligt , i Skåne landsbyer og på Born
holm enkeltgårde. Der kan dog findes lis-
hedspunkter mellem de bornholmske gård-
rækker, de påfaldende langstrakte byer på
Osterlen, hvor øen er nærmest Skåne, og de
regulerede rækkebyer på Oladd. Er gård,
rækkerne måske også r€gulerede?

Og s€nere fulgte Ystadområder og Born-
holm helt forskellige udviklingslinjer. Bom-
holm blev domineret af ærkesædel fra bor-
gen Hammershus og fik aldrig nogen adel,
mens Ystadområdet blev præget af et srorr
antal adeliSe hovedgårde og købstaden
Ystad.

Erfaringerne lra Ysradprojektet viser, at
kirkerne ikke bør studeres isoleret fra kul
turlandskabets andre elementer som udmar-
kerne, det dyrkede land, gårdene, borgene,
byerne, fiskeleje.ne og vejen€. De( er her, og
ikke i påvisningen af fjerne arkitekloniske
forbilleder, at Bornholms befæstede kirker
kan ophøre m€d at overraske.

Epilog
De romanske kirker og befæstningen har
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været det centrale i dette indlæg som i utalli-
ge andre. Fascinationen for det ældre og an-
derledes har let for at overskygge andre
problemområder. Som afslutning vil jeg
derfor forsøge at fremdråge d€n gotiske pe-
riode 08 €n nyere tid fra el ufortjent mørke.

Det gotiske byggeri er måske ikke det
mest Dåfaldende ved kirkerne, men også fra-
været af fornyelser fortæller en historie. Sil-
defiskeriet blomstrede ved kysterne, kapeller
blev opført, men i modsætning til Skåne er
de! gothkg byggeri yderst begrænset ved de
bornholmske sognekirker. Arkitektur€n af-
slører enten manglende motiver eller økono-
miske muligheder, som skal kn)'tt€s til fra-

L Wienbers 1986 ned yd.rlig.re henvisninscr - h.r
s.noptrykr i Bolnnolnslc sanlinser.

3, Al fælles arkite*tonhk. træk kån næhes de så
kaldte ,skabsfødden{, nichcsøjlcn oC de na$ive

4. Jvf .  TuulF 1955 s.  l l l f ,
J, Jvf. Bostr<jn 196? s, l6lf om Huhedad os Bo

stitm 1988 s. 74 on R.sno.
6, Jtt tunderinern. h6 Andcen l98l s. l99t-
7. Banholin 

'989 
os Sundnar 1989 om undeBøsel

*.ne i Ysradonrådcr.
8. De dendrolronoloskke undexos.ker ai bl.a.

rundlirken i VoxrorD vcd Kalmar o3 klørsadelkn-
ken Resmo på Oland lilblivc præsenrerel afKårln
Andesson os Rasnhild Bosrrdn i Hikuin 17,
r990.

9. Jvf. Erikson 1983 -såmr Bostrdm &Nilsson l97l
on (ovsusninsen som ark@olosisk 6erode.

10. Jvf. ov€ristq i Blonlvisr 1986.

12. Lundstdn I98l s. lllf.
13. OvcGiBr i warr 1988.
14. I Yslådonrådel er sål.d.s påvisl .n sammenhæng

nellem iorelomsren at runcsren, romanske tårnc
og hovedgårde, jvf. Anslcrl 1989.

And.rsson, Kaiin l93l: klnårku$.ns kyrtor under ri-
dis n€d€hid. Hituin 9. Hojbjers.
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Anglert, Måls 1989: Dcn krrlligå or8ånisarioncn under
åldre medeltid. By,huludsårdoch kyrka- Srudier i
Ystådsoniåders medeltid. Rcd. H. Andesson &

været af adelige hovedgårde og herevældet
udøvet fra Hammershus,

Nedrivningerne og de omfattend€ restau-
reringer i 1800-årene af midd€lalderkirkerne
forbigås ofte i tavshed eller med fordøm-
mende ord i litteraturen. Men også her kan
kirkearkitekturen som ma(erielle kilder vid-
neom udviklingen. Hvor Bornholm og Skå-
ne siden den ældre middelalder har fulgt
forskellige linjer, optræder i forrige århun-
drede tankevækkende ligheder i fomyelser-
nes omfang. Det er derfor på tide at tilgive
vore tipoldeforældre for deres )dårlige(
smag og studere kirkearkitekturen i hele
dens tidsdybde.

M. anglcrt. Lund Strdics in Mcdidal Archaolo-

Banholin, Thonas 1989: Dcndrotronologis*e unddsø'
sclser af YstådodrAdcts tirler, By, huvudgArd
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vrsilalk Stockholmiensis'3. Sioctholm.
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Lanac, Johan l9&: vdrn og !åbe. i kirko os klosrrc.

Lrndnrdn, Sven l93l: Arl.ologista undssitknineår
vid (hckebeBalyrla. (al6ar Lån I981, årg.66.

Sundner, Barbro I989r M.dcltida byænadsteknik. En
kronolosisk srudie av YsradomrAd€h tyrtor. By,
huvndsård ocn kyrka, Srudier i Ystådsområdets
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