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Bornholms kirker i den ældre middelalder
Af Jes Wienbery

Indledning
Bomholms romanske landkirker (fig. l)
spiller en central rolle i studiet af den ældre
middelalders arkitektur og samfund. Det er
især kirkernes befæstning og anvendelse
som tilfluglssted eller pakhus, der har vakt
interesse som materielle vidn€sbyrd om ud-
viklingen ved Østersøen, i en tid og et områ-
de hvor d€ skrifilig€ kilder er få eller tavse.

ø€ns )kirk€borge(, )forsvarskirker( eller
>pakhuskirker< er således skiftende blevet
en illustration til modsætningen mellem ær-
kebiskop Eskil og kongemagten, truslen fra
sørøvere og hedenske vendere og til en tidlig
bondehandel.

En skitse af Bornholm og dens kirkebyg-
g€ri i d€n ældre middelalder danner her ud-
gangspunkt for en kritisk wrdering af de ro-
manske kirkers dat€ring og en nytolkning af
de omstridte kirker som )magasinkirker(
for ærkesædets feudale indtægt€r - befæstet
både mod østersøens hærgende hedninger
og mod øens oprørske bønder.

Bonho[m mellem konge og .e*ebiskop
Bornholm blev kristnet i slutningen af 1000-
årene og må ved samme tid være blevet en
dcl .f rlcr rlrnala rid.

Øen skulle i Knud d€n Helliees tid (1080-
86) have haft 12 eller måske endog 20
kong€gårde I. Hele Bornholm må have væ-
ret krongods ()kongelev() frem til 1149, da
Svend Grathe ifølge Saxo overlod store dele
af øen til ærkesædet i Lund, nemlig de 3 af
øens 4 herreder - Hasle, Hænnings og Mich-
lings h€rreder2. Ved samme tid blev Lille-
borg opført som en kongelig rigsborg i øens
centrale del, hvor den antagelig afløst€ den
nærliggende camleborg, en tilflugtsborg
med oprindelse i 800-årene3.

Ærkesædet havde allerede del i indtægter-
ne fra Bornholm i 1123, da ærkebiskop As-
ser kunne give 3 mark af >øskatten< til ind-

FiE. 1. Bodholn i niddelalddø.

vielsen af kD?ten i Lunds domkirke. caver
af øskatten omtales også i 1145 og 1160'er-

Valdemar den Store skulle efter bruddet
med ærkebiskop Eskil i l161 have aftvunget
kirken ejendomme, som tidligere konger
havde givet, men d€t vides ikke, hvilke det
drejede sig om. I de første årtier af 1200-
årene stadfæstede Valdemar Sejr ærkesæ-
dets besiddelse af de 3 herreder - )som det
havde haft ukæret indtil da(. Formulerin-
gen antyder her, at Bornholm t/<&e havde
været omfattet af det nævnte indgrebs.

Sålænge kongemagten behøvede kirk€ns
ideologiske støtte, og sålænge kirken var af-
hængig af kongemagtens værn, kunn€ de to
magter herske ov€r Bornholm uden indbyr-
d€s modsætninger, men da der udbrød strid
ved midten af 1200-årene mellem kongen og
den ambitiøse ærkebiskop Jakob Erlandsen,
blev øen direkte inddraget. Ærk€bispens
broder Anders Erlandsen og fyrst Jaromar
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FiE- 2, Ma@odatene, !tu KLnøsker e3, ned in r'
sk.ltt.n ,øtok totl ejv denhe ste" elet sin Ia.tel Sor
ær, en velbtrdis bonde, Gud oE enkt Mlkkel hjelpe
hoÆ sjetu, Stenen et nu orBtilet eed Hdsle knke. 7.3-
ninC oJ Mac,6 Petqv4 i WinM 1904-0t.

af Rygen ødelagde således i 1259 kongens
borg, antagelig Lilleborg, og lod omtrent
200 af hans mænd dræbe6. De ældste dele
af borgen Hammershus anses for opføne
her i midten af l20o-åren€ på initiativ af Ja-
kob Erlandsen eller dennes broder som el
støtlepunkt mod kongemaglen?.

I striden mellem Erik Menved og ærkebi-
skop Jens Crand blev Bornholm atter ind-
blander. Kongen satte i 1295 som betingelse
for at frigive den fængslede ærkebiskop, at
denne opgav Hammershus med alle dells
indtægter, men ved forliget i 1303 måtte
kongen afgive Rønne herred som erstatning,
og borgen forblev i ærkesædets besiddelse.
Rønne herred var imidlårtid pantsat, og
først i 1327 kunne ærkebhpen sætte sig i be-

IO

siddelse af hele øen efter køb af Rønne her-
red og købstad for 1000 mark penge8.

Kristning oB kikebregei
Adam af Br€men beretter om Dalby-bispen
Eginos (l 1072) omvendelæ af befolkningen
på øen )Holm(, der må være identisk med
Bornholm: >De skal alle være blevet rørt til
tårer over hans prædiken og have vist deres
anger så stærkt, at de straks knuste deres af-
gudsbillederog kappedes om at modtage då-
ben. Derpå kasted€ de d€res skatte og alt,
hvad de ejede, for fødderne af biskoppen og
bad ham tage imod d€t. Han afviste det og
bød d€m i stedet bygge kirker for pengene,
bespise dem, der led nød, og løskøbe krigs-
fang€r, som der er mange af i de egne(g.

Denne )fromme< skildring dækker ov€r
en magrpolitisk udvikling, hvor d€n danske
kongemagt kan have fremmet missionen
som led i annekteringen af den hidtil selv-
stændige ø.

Kors og krislne påkaldetser (fig. 2) på et
flertal af øens 40 kendte runesten fra c.
1050'llm vidner også om den nye tro i en
rid, hvor man havde ophørt med at rejse ru-
nesten i resten af Danmark. Runesten€ne er
sat af selvbevidsle vikinger og storbønder,
d€r kan have vundet hæder og rigdom ved
tjeneste eller plyndringer i udlandet, og hvor
enkelte havde positioner i hirden som
>thegn< eller Ddreng<. De hjembragie kri-
stendommen fra deres rejser og kan have
m€dvirk€t ved øens indlemmelse i det dan-
ske dgelo.

Kristningen bl€v gennemført i årtierne ef-
ter Eginos mission, hvor brugen afde gamle
gravpladser ophønell. øen må då have få€t
et ældste sæt af kirker og være blevel ind-
delt i sogne. Kirkern€ blev opført inde i lan-
det cenrralt i bebyggelsen, hvor de mange
kongsgårde kan tænkes at have bestemt pla-
ceringen. Og sognene blev mod dansk sæd-
vane opkaldt efter kirkernes værnehelgener,
der næsten alle genfindes i stiftsbyen Lund.
Østerlars er således viet til domkirkens vær-
nehelgen St. Laurenlius12. De nye bebyggel-
sesnavne må afspejle en radikal ændrina i
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øens sociale struktur med kristendommens
ankomst.

D€ ældste kirker af træ kendes endnu ik-
ke, men de tydelige byggestop mellem opfø-
relsen af koret og skibet i både A kirke og
Peders kirke antyder deres eksistens. Træ-
kirkeme blev i 1l1200-årene afløst af 15 ro-
manske stenkirker, hvor de fleste endnu er
b€varede 13.

De rcmanske stenkiker
Bygg€materialet i de 15 romånske stenkirker
var overvejende rå og kløvet kamp med de-
taljer i silurkalk undtagen ved Peders og
Povls kirk€r, der h€lt var opført i silurkal-
k€n.

FE.4. Ibs kirk6 ves dn i tv@ten pt !tu øst. Skala ca
I:244, Tegniie i Holn 1878,

FiE. J. Bohholn ned Btundplans af d. rctuanske
landknko. Rodanske iAøjeltu d sktueereda T4net
eltq Dmtuafts Kirk* VIl.

ll af kirkerne fik en iraditionel ))ro-
mansk( grundplan med apside, rektangu-
lært kor og skib, m€ns 4 af kirkerne blev
centralkirker med apside, afrundei eller
kvadratisk kor os rundt skib (fig. 3).

Romanske vesttårne blev opført v€d hel€
9 af langhuskirkeme. Tårnene fik 3 eller 4
stokværk, hvoraf de 2 €ller 3 bl€v hvælvet.
Det velbevarede tårn ved lbs kirke (fig. 4) er
et illustratit €ks€mpel med sine 4 etager, der
€r hvælvet m€d undtagels€ af det øverste.
Tårnet er bredere end skibet og næsten
kvadrathk i grundplan. To arkader åbner
tårnrummet mod skibet, og smalle trapper
forbinder de enkelte stokværk. Både det an-
det og tredje stokværk har en døråbning til
det fri, mens det fjerde stokværk har haft 9
luger.

Tilsvarende døråbninger fandtes v€d Bo-
dils kirke, hvor fundamentrester afslører, at

a."(>\qF E:-
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E*)

(

r=j

l l



JES WIENBERC

Fie. 5, Å knke i !.engd$nit set ia s!d. Skøla ?o. I3AO,

v€sttårnet var planlaSt betydeligt større, og
ved Å kirkes mægrigetårn (fis.5), der frern-
kom ved en udvidelse af et br€dt vesttårn.
Tidligere kan kirken have haft et rundt tårn,
som dc! kendes v€d flere skånske kirker.
Skibet var delt på langs afen arkade, der an-
tag€lig har skullet bære tøndehvælv som i
østermarie kirke- En tværmur i skibets vesF
ende indgik i øens eneste herskabstribune. Å
kirke udnærkede sig også ved at være øens
største kirke og ved sin fornemme gotland-
ske døbefont signeret )Mester Sighraf< 14.

De 4 rundkirk€r var præget af en funktio-
nel tredeling af rundhuset - det nederste
stokværk var indrettel som kirkerum, det
andet stokværk er blevet tolket som er til-
flugtsrum eller magasin, og det tredje og
øverste stokværk var indrettet til forsvar.

Nylars kirke (fig. 6) kan her fremstå som
eksempel, da den er opført i 6n støbning og
tillige er velbevaret. To døre gav adgang til
rundhuset, hvoraf den søndre kunne stæn-
ges med bomme. Kirkerummet er dækkel af
et ringformet tøndehvælv påcn rund midF
pille. En trappe i murlivet, der kunne spær-
res i-selve løbet med en dørfløj og stænge-

t2

bom, leder fra koret op til rundhusets mel-
lemstokværk. Det lave rum dækkes af et
hvælv som i skibet. Oprindeligt havde rum-
met 3 smalle lyssprækker, en dør eller luge
til det fri over nordportalen og €n unik
skakt, der førte gennem gulvet til kirkerum-
met nær sydportalen. Skakten var enten et
rskoldehul( €ller for ophejsning af varer.
Det tredje stokværk vidner klart om kirkens
befæstning med sin åbn€ skyttegang udadtil
begrænset af €t kreneleret brystværn,

Tredelingen af rundhuset og åbningen i
det and€t stokværk genfindes i de øvrige
rundkirker med mindre vadationer. I øster-
lars er hvælv€t i m€llemstokværket og hele
det øverste stokværk en romansk tilføjelse.
Midtpillen er erstattet af en hul murcylinder,
der kan have bår€t et lille tårn over rundhu-
set, og kirken havde oprindeligt en forsvars-
erage over koret. I Ols fandtes oprindeligt €t
skille af træ mellem det andet og tredje stok-
værk. Det tredje stokværk har h€r 9 store
luger, mens €t forsvundet hængegalleri og
brystværn udgjorde kirkens befæstning.
Nykirkes andet stokværk blev derimod al-
drie overhvælvet eller påbygget, mens rund-
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FiE. 6. NllaÆ knke i lenedmil vt fn nod. Skalo ca,
I :200. Tqnihg i Døno*s Khker VIL

Y

il
l

huset kan have været kronet af et bryst-

De karakteristiske kegleformede tagkon-
struktioner er antagelig tilføjet allerede i
middelalderen, efter at befæstningen var
blevet overflødig, men det nøjere tidspunkt
kendes ikke.

Romånske våbenhuse kendes fra Å kirke,
Ruts, Østermarieog Ped€rs kirke, men ernu
kun bevaret ved førstnævnte kirke. Og ved
1l af kirkern€ fandtes fritstående murede
klokketårne, hvor de nedrevne tårne ved Å

og østermarie kirke er blevet anset for ro-
manske,

Få ændringer blev foretaget i den yngre
middelalder, hvor kapeller blev opføt langs
kysten, og Hammershus blev udbygget til en
af Nordens største fæstninger. Enkelte kir-
ker fik indbygget hvælv, våbenhuse blev til-
føjet, og P€ders kirke fik sit vestttun. De 15
romanske landkirker stod således temmelig
uforandrede frem til I 800-årenes sidste halv-
del, da Vestermarie, Klemens og Rø kirker
blev h€lt og østermarie delvist nedrevet,
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mens de øvrige kirker blev udsat for hårde
restaureringert om- og tilbygninger. Kirker-
ne er imidlertid velkendte fra ældre beskri-
velser og opmåling€r 15.

Stenkirke es datefing
Dateringen er et fundåmentalt problem, når
det bornholmske kirkebyggeri skal placeres i
en historisk og samfundsmæssig udvikling.
Flertallet af de romanske stenkirker må til-
høre tiden c. 1150-1250, men det eren meget
bred ramme med tanke på de voldsomme
forandringer ved østersøen i dette tidsrum.

Fk, 7, øste øskd knke æt Jru rcd. Skøta t:200.

Forsøgene til en mere nøjagtig datering af
især de befæstede rundkirker har været
mange og omdiskuterede. Dateringen har
imidlertid ofte b€vidst eller ubevidst være
underordnet tolkningen afkirkerne som kir-
keborge vendt mod kongemagten eller som
forsvarskirker mod vendeme. Kildekritik-
ken qr blevet bøjet efter behov!

Rundkirkerne med østerlars (fig. ?) som
et nøglemonument er blevet dateret enten til
tiden omkring 1200 eller til tiden omkringos
lige efter 1150. Den sene date ng er blevet
fremholdt af arkitekten Mathias Bidstrup i

l4
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et foredrag i l9ll og af kunsthistorikeren
Franch Beckett i oversigtsværket rDan-
marks Kunst<( fra 19216. Den tidlige dale-
ring, som nu virker alment accepteret, er
blevet fremført af bl.a. årkæologen og arki-
tekten Carl M. Smidt i artiklen )østerlar-
sker paa Bornholm, Nye Undersøgelser< fra
1935, af den svenske kunsthistoriker Monica
Rydbeck i disputatsen >Skånes stenmåstare
fdre 1200( fra 1936 og afarkæologen og ar-
kit€kten Carl C.Schultzi håndbogen rHv€m
bygg€de hvad( fra 195217.

Tiden fra ærkesædets overtagelse af de 3
herreder i ll49 til ærkebiskop Eskil i l16l
gik i landflygtighed, er blevet set som en
ramme for opførelsen af de ældste stenkir-
kerl8. Men ærkesædet havde jo indrægter,
øskatten, fra Bornholm både før og umid-
delbart efter denne tid, og derer ikke belæg,
for at det mistede sine besiddelser efter t l6l.
Den markante skånske indflydelse i Born-
holms kirkebygg€ri kan forklares med ø€ns
placering i Lunds stift og fælles bygmestre
uanset ærkesædets besiddelser og Eskils per-
sonlige indsa$.

Vendernes hærgninger har også været et
argument for en tidlig datering af de befæ-
stede rundkirker. Undertvingelsen af ven-
derne, som kulminerede i den danske erob-
ring af Rygen i 1169 (eller 1168), skulle da
angive en øvre tidsgrænse for kirkernes op-
førehe.

Det spinkle grundlag for en nøjere date-
ring €r imidlertid forisat de mang€ mønt-
fund og de få dekorative detaljer.

Der er fundet mere end 400 mønter i de
bornholmske landkirker. De 46 mønter,
som er fra riden før 1319, fordeler sig med
Østerlars 12 stk., Veslermarie 9, Nykirke 6,
Nylars 5, Rø 4, Ruts og Povls hver l, øster-
marie 2 samr Knuds og Klemens hver L

Ældst er en tysk møn1 fra slutningen af
1000-åren€ fundet i Vestermarie kirke. Her-
eftet følger 2 møntet fn Valdemar den Sto-
re (l157-82) fundet i østerlars, enlise møn-
ter fra Knud valdemarsen (1182-1202) i Ny-
lars, Nykirke, Vest€rmarie, Kl€m€ns og
Povls kirke.3 mønter fra Valdemar Sejr

(1202-41) er de ældste i Rø, 2 fra Erik Plov-
penning (1241-50) de ældste i østermarie,
mens enlige mønter fra Erik Clipp'ng (1259-
86) er ældst i Knuds og Ruts kirk€le.

Selv om cirkulationstiden formodentlig
har været kort, er d€t vanskeligt at anvende
disse møntfund til en datering af kirk€byg-
geriet, da de nødv€ndige stratigrafhke op-
lysning€r t;lsyneladende savnes, Mønterne
kan være tabt i ældre trækirker lige så vel
som i længe eksist€rende stenkirker. Og
mønternes begrænsede antal og manglende
konrinuitet efterlader et indtryk af tilfældig-
hed. Endelig behøver den hyppigere optræ-
den af mønter fra og med Knud Valdemar-
sen ikke at vise tiden for stenkirkernes opfø-
relse, men kan også skyldes udbredelsen af
mønter til den lokale cirkulation ved denne
tid20.

Ved nedbrydningen af østermarie kirke i
1890 blev fundet 2 mønter fra Erik Plovpen-
ning >under Alteret<(, men da det er flyttet i
nyere tid og måske ombyggq, kan her intet
sikkert sluttes om alterets eller kirkens date-
r ing2l.

I 6t tilfælde er en mønt dog fundel, hvor
d€n burde kunne angive det tidligst mulige
tidspunkt for kirkens opførelse, men mulig-
heden er blevet skarpt afvist efler en hyper-
kritisk vurdering - utvivlsomt under påvirk-
ning afden givne tolkning af kirken som en
forsvarskirke mod venderne;

Ved Bidstrups restaurering af Nylars kir-
k€ i l88l-82 blev )I Fylden under Alter€t<
fundet en mønt fra Vald€mar Sejr. Dette
fund kan næppe tolkes anderledes, €nd at
aheret og dermed væsendige dele afd€n hel-
støbte kirke er opføn i 1200-årenes første
del, i hvert tilfælde efier 120222.

Den forn€mme nordportal i østerlars (fig.
8) er central i en stilistisk datering, da den
kan forbindes med det skånske kirkebygge-
r i .

Den svenske kunsthistoriker Hugo F.Frit-
l€n skrev i sin disputats )Nordens befåsta
rundkyrkor. En konst- og kuhurhistorisk
undersdkning< fra 1910-11, at po(alen gav
>et så arkaistiskt intryck, a( man vore fre-
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Fig, 8. Nordponølen i øtknaB kirk . Foto: Ktistion
Hude lm2 i Notionaln5eet.

stad lro, att den fordom bildar sydporlal åt
en åldre stenkyrka<. omvendr kunne Smidl
i 1935 vurdere den som senromansk fra o.
1200, og ikk€ overbevis€nde forsøgte han at
vise, at den var sekundær, da kirkenjo måt-
t€ være ældre! Portalen er imidlertid oprin-
del ig2l .

Rydbeck påpågede rympanets lighed med
en gruppe skånske arbejder, som hun til-
skr€v Dcarl Stenmester<. tngen af diss€ kan
dog dateres direkte, og kun portalen i O.
Herrestad kirke rilhører med sikkerhed me-
sleren, da den bærer hans signatur. Deri,
mod kunne den usædvanlige åfslulning af
det ydre bueslag over kragbåndene genfin-
des på et buestykke fra den nedrevne Tryde
kirke i Skåne, hvor det anrag€lig har ud-
smykker €n arkade mellem tårner og ski-
bet2a. To nu bortkomn€ pergam€nrstrimler
med indskrifterre rao Xsri MCLX< 0)t Kri-
sti år 1160<) og )reliquiæ XI millia virgi-
num< o)Relikvier afde 11.000 jomfruer<) e.
fundet i Tryd€s altergrav, hvor årstallel I160
er blevet tolket som tidspunkt€t for kirkens
indviehe, men også blor kan angive en sene-
re nedlæggelse af relikvier2s.

Nyere udgravninger i romten afTryde kir-
ke har imidlertid vist, ar det brede vesttårn
var en sen€re tilføjelsel, Da det omtalte
buesrykke må være tilkommer sammen med
tårnet, er den nærmeste parallet ril nordpor-
talen iøsterlars næppe længere ar findeom,
kring 1160, men på et senere ridspunkl.

En sen datering afrundkirkerne synes ah-
så at være mest rimelig , med Nylars mønt-
dateret til tid€n efter 1202 og nordponalen i
østerlars knyttet til €n senere fase i Tryde.

Da kan ærkebiskop Eskil ikke være den,
som lod kirkerne opføre, og deres eksistens
og udformning kan ikke længere forklares
med et behov for støttepunkrer mod konge-
magten eller med rygboernes hærgninger.
Hvordan skal øens tidlige vesttårne og rund-
huse med deres hvælvede srokværk og b€-
fæstning så forklares?

Mogtens atkitektur
De romanske vesttårne i middelatderens
Danmark var ikke primærr bygg€r til klok-
kerne, men bør forklares dels som en sym-
bolsk markering, dels ved andre praktiske
funktioner2T.

Tårnet var først og fremmest en marke,
ring af verdslig magt og herredømme. Her
kunne kirkens bygherre ell€. patron have sil
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ophøjede sæde os blive begravel - ibegse lil'
fælde adskilt fra resten af sognets bebocrc.
Kirkens arkitektur afspejlede således sam'
fundeis sociale inddelil,E med laborctorcs,
landboer og gårdsæder i skibet mcllem dc
lokale reprresenlanter fot be atores og ora-
tores, stormandcn og præstcn, i henholdsvis

Del er ingen tilfældighed, al det karolingi'
ske vestværk netop lik en renærsance i Val
demarcrnes tid. da kongcn og kirkcn kunnc
udbygge sin magl i et tæt samarbejde, men
der savnes endnu en direkre forkla.ing afdet
romanske vestlårn m€d dels varierende arki-
leklur og ujævne gcografiske udbredelte.
Var tårnet en marftering af magl og herre'

ru

dømme i cn lid, hvor den sociale slruklur
blev forandrer - hvor el nyt arhlokrati vok

Bornholm var med sine 9 romanske vest
tårne den landsdcl, der havde forholdsvis
flest rårne. Nogle var ramtidise med skibet,
mcns andre var senere tilføjelser, hvjlket
måske skal forklares med kronologiske for-
skelle i kirkebysseriets udvikling. I udform-
niDB var de mege! Iig skånske vesttårne, og
der fandtes hele 6 af dcn brede, tværrektan-
gulære rypc ( f is.  9).

De murcde klokk€tårne viser tydeligt, at
øcns romanske vesttårne ikke var beregnet
for klokker. Insen afdem rummede imidler-
tid ct herskabsgalleri, rnen der kan have væ-

l_
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ret særlige bænke i låmrummet, som var
åbent mod skjbet. Stifiergrave er ikke påvi'
st€, og kun tårn€t ved Ruts kirke udmærke-
de sig med en vestportal.

Når herskabsgallerier savnes, kan d€t
skyldes, at ærkesædet var kirkemes bygher-
re eller patron. Ærkebispen var allerede re-
præsenteret i koret og b€høved€ derfor ikke
er ophøjet sæde i tårnet2e. Herskabstribu-
nen i vestenden af A kirkes skib var måsk€
for borgherren på Lilleborg, kongens mand
på Bornholm.

De 4 rundkirker på Bornholm passer ind i
dette billede af et aristokratisk kirkebyggeri.
Ved rundkirkernes var tåmet blot anbragt
ovenpå skibet, og et flertal af de v€stdanske
centralkirker kan knyttes til kongemagten
ell€r rigets fremste stormænd. Den eksklu-
sive form kunne erindr€ om både Karl den
Stores paladskapel i Aachen og gravkirken i
Jerusalem og var et velvalgt $'nbol i en tid,
da magtekspansionen tog form af korstog
mod nærboende hedninger ved østersøen.
Mens flere af de vestdanske centralkirker
var indrertet som dobbeltkap€l med €n øvre
herskabselage, havde dog ingen ef de born-
holmske rundkirker denne løsning30.

De mange vesttårne og rundkirker turde
dog trods fraværet af herskabsgall€rier af-
spejle en ensartet aristokratisk maglstruktur
på øen i overensstemmelse med kronens og
ærkesædets omfattende besiddelser.

Tiulugt eller maEasin
Bornholms vesttårne og rundhus€ skulle ik-
ke blot symbolisere magt. De øvre stokværk
og befæstningen vidn€r også om en praktisk

I den ældre forskning, hvor både vesttår'
ne og rundkirker blev anset for befæst€de,
blev de hvælvede rum tolket som tilflugts,
st€d og oplasringsplads for forråd i iilfælde
af angreb: DNaar Sørøvere viste sig, kunde
Sognefolkene advares og i Tide skaffe sig
selv og deres uerstattelige Ejendele og Lev-
n€dsmidler i Sikkerhed bag Rundkirkernes
Mure. Kvinder, Børn og Olding€ måatte søge
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Tilflugt iandet Stokværk<rl. Ciratet er fra
Becketts kunsthistorie og typisk for sin tid.

En senere forskning har ikke fundet nog€t
bevis for, at de bornholmske vesttårne no-
gensinde skulle have været b€fæsled€. På
denne baggrund fremføne Schuftz i 1952, ar
øens store vesttårn€ kunne have værel an-
vendt som magasin ell€r pakhus for handels-
og skattevarers2. I hæftet ))Øst€rlars kirke(
fra 1960 foreslog historiker€n E ik Skov
derimod, at både desrore vesrtårne og rund-
kirkerne skulle have ljent som pakhuse for
bornholmske bønder, der havde del i øster-
søhåndelenrr. Endelig skriver kunsthistori
kerm Hugo Johannsen i oversigtsværket
>Danmarks arkitektur. Kirkens huse< fra
1981, at romanske tårne kan have haft en
defensiv rolle som tilflugtssted og magasin,
og at ndkirkemes andet stokværk blev an-
vendt som tilfl uglsrum !-

Det er næppe rimeligt at opretholde 6n
tolkning for vesttårnene og en anden for
rundkirkerne. De hvælvede stokværk havde
samme udlormning uanset kirkens plan-
form og befæstnina. Hensiglen må også ha-
ve vaerel oen samme.

Kirken kan selvfølgelig have ydet iilflugt
og asyl som sognets eneste stenhus og et
fredhelligt sted, men den ne nuliched kai ik-
ke forklare deres særlige opbyaning.

Det må have været direkte farligt al søge
tilflugt i kirkernes vesttårne, som var synlige
på lang afstand, når hverken tårnet eller kir-
ken som helhed var eSnet til ophold eller
forsvar. Ingen af de hvælvede rum var ind-
rettet for kortere eller længere ophold - d€r
var hverken sovebænke, ildsteder, chtern€r
eller laftincr - og der var ingen egentlige for-
svarsordninger. Døren til Bodils kirkes lårn
kunne stænges indefra med en bom, men en
hedensk fjende uden respekt for kirkens
fred, son fik adgang til kirkerummet, kun-
ne ved belejring eller angreb m€d ild og røs
forvandle tårnet til en fælde. De indeslutte-
de ville være ude af saand til at yde mod-
stand. Da var det bedre at søge til skoven el-
ler forskans€ sig i øens tilflugtsborge, Gam-
leborg i Almindingen blev netop forstærket i
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den ældre middelalder med stenmurc. Og re-
ster af en kampestensmur omkring den højt-
ligaende Ruts kirke viser måske også genan-
vendehe af et ældre anlæg i en urolig tid.

Funktionen som magasin kan forklare
udformningen af både de store vesttårne og
rundkirkern€. De rummelige stokværk med
deres små lysåbninger va. velegnede til op-
bevaring af produkler som korn, flæsk,
smør og fisk. Døre og luger til det fri kom til
nytte ved indhejsning af varer, som vanske-
ligt kunn€ bringes op genncm de smalletrap-
per. Og de kraftig. mure får en fredelig for-
klaring som støtte for de tunge hvælv, der
skulle sikre mod brand.

Å kirk€, Ibs og Bodils kirke samt de 4
rundkirker, der alle havde rummelige over-
€iag€r med døre eller luger lil det fri, må så-
ledes have været )ma8asinkirker(, hvor kir-
kebygningen var udformer både for en pro-
fån og sakral anvendelse. De6andrc roman-
ske vesttårne kan måske også håve været an-
vendt som magasin, selv om tårnene var
mindre og savnede døreeller luger rildet fri,
lige som de mured€ klokketårne. Naturalier
i mindre mængde, penge, ædelmetaller og
andre koslbarheder fik let Dlads.

Bondehandel eller ferdale indlægter
Hvorfor blev nogle af Bornholms romanske
kirker opført som maSasinkirker? Skulle
kirkerne fungere som påkhusc for lokale
handelsbønder eller som opbevaringssteder
for kirkens indtægter?

De samme spør8smål knytter sig til en
gruppe romanske maeasinkirker på Sjæl-
land: Store Heddingeog Karise kirke med et
stokværk over koret, Lille Heddinge kirke
med hele to stokværk over skibet, ørslev
kirke, hvor skibel kan have haft en tilsva-
rende udformning, og mAske Frøslcv kirke
med et stokværk over en senromansk vesl-
forlængelse. overetagerne ved disse kirker
er blevet tolket som tilfluglsrum, lagerrum
for handelsvarer, magasin for bøndernes
korn eller ti€ndekornet og i tilfældet Slore
Heddinge som rskatkammer( for den om-
rejsende konge35,

Handels- eller skatlevarer? Forskell€n vir-
ker måske ubetydelig, m€n den kan afspejle -
fundamentalr adskilte opfaftelser af den
ældre middelalders samfund. På den ene si-
de et Ddemokratisk( samfund med frie, selv-
ejende bønder, der kunne deltage i handelen
på østersøen, og på den anden side et >feu-
dah( samfund med landboer og gårdsæd€r
socialt udderordnet kongemagten, kirken og
aristokratiet, hvor produktionsoverskudd€t
blev overført fra bønderne til herrern€36.

Den ældre middelalders Bornholm er un-
derliden blevet rekonstrueret med jævnstore
enkeltgårde og frie selvejerbønd€r som et
spejlbill€de af en nyere tid. Bag en tilsynela-
dende kontinuitet kan skjule sie fonndrin-
ger i både bebyggelsen og den sociåle struk-
tur37. Flenallet afde mange selvejerbønder,
som skulle hav€ befolk€l middelalderens
Bornholrh, må nok afskrives som en myle
med oprindelæ i bondestandens sociale og
politiske fremgang i | 8oGårene!

En bornholmsk )rbondehandel<i ei van-
skelig at bevise - og modbevis€. Den forud-
sælrer imidlerrid er diskutabelt bill€de af den
ældre middelalders samfund med frie selv-
ejerbønder og en livlig handel på østersøen,
hvor de samtidige Dbelæg< er flertydige:
vidner Adam af Bremen og Slesvig byrel
om bornholmske bønders handel?

Adam af Bremen b€skrev o- 1070 Born-
holm OHolm() som )Danmarks mest be'
søgte havn og trofast ankerplads for de ski-
be, som sætter kursen mod barbarlandene
og Crækenland(18. Men var det skibe på
handelsfærd eller vikingelogt? Der kan jo
være en kerne af sandhed i beretningen om
den bornholmsk€ høvding Blod-Egil, son
på Knud den Helliges tid (1080-86) skulle
have hærget i Venden og plyndret et norsk
handehskib i østersøen - bornholmerne var
sørøvere og ikke handelsfolkl9.

Slesvig byret fra 1200-årenes første del
omtaler bornholmerDe som )gæsier< på lin-
je med sachsere, frisere og islændingea0. På
denne tid må det dreje sig om handelsfolk,
men var det selv€jerbønder eller ærkebis-
pens mænd?

l9
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Deltagelse i handel forudsatte en vis fri-
hed, et socialt værn og adgang til samfun-
dets overskud. Jtvls Bornholm håvde del i
en tidlig handel på Østersøen, så var den
forbehoidt et fåtal - folk i tjeneste hos kon-
gen og ærk€bkpen og måske efterkommere
til de vikinger og storbønder, som lod rejse

Et vigtigt udgangspunkt ved tolkningen af
de bornholmske magasinkirker har vær€t te-
orien om købmandskirken, ecclesio merca-
lonrm, som hær er blevet fremførr af hisro-
rikeren Paul Johansen i en række artikler i
årene 1955-6541.

Handelsgilder og re.isende købmænd
skulle have opført såkaldte købmandskir-
ker, der kunne fungere både som gudstjene-
stelokale og pakhus ved deres midleddig€
ophold i Nord- og øsleuropas byer. Ei fler-
tal af de påfaldende mange kirker i den æl-
dre middelalders byer skulle da kunne for-
klares som købmandskirker, der kun blev
besltt€t i handelssæsonen. Det var da nær-
liggende at tolke oCså de bornholmske og
sjællandske magasinlirker som landlige pa-
rålleller til købmandskirkerne i østersøom-
rådets byer - her blot bygget af de lokale
handelsbønder som sognekirke og pakhus.

Teori€n om købmandskirken må imidler-
tid forkastes. Alene Peterskirken i Novgo-
rod kan belægges som en egentlig køb
mandskirke, 08 de mange bykirker kan nu
forklares ud fra middelalderbyens sociale og
økonomiske struktur42. En tolkning af de
bornholmske magasinkirker som €t udtryk
for handel må på d€nne baggrund ans€s for
mindre sandsynlig. Kan der da istedet tæn-
kes, at kirkerne var opbevaringssteder for
ærkesædets skat(er og afgifter?

Ærkesædet i Lund ma have hafl betydeli-
ge indtægter af Bornholm efter 1149, hvor
det blev forlenet med 3 af øens herreder.
Som åndelig og verdslig magt modtog ærke-
sæde( både de ordinære kirkelige indkom-
ster og hovedparten afde kongelige indkom-
ster. En væsenllig del af øens agrare over-
skud tilfaldt således kirken i form afskatter
og afgifter.

20

En kvitt€ring fra 1345 kan giv€ et indtryk
af indtægternes omfang og sammen$etning.
Ærkesædet var da kommet i besiddelse af
hele Bornholm, og samfundel var forandret,
men oplysningeme bør også delvist kunne
afspejle tiden, da magasinkirkerne blev op'
føtt.

Ærkesædets indtægter af Bornholm om-
fartede i 1345 tiender, frugter, bøder, sase-
fald, fiskeri, told, næfgæld (personskat -
måske samme som >øska(en<), båndgæld
(afgift af flydende varer), stadegæld (bode-
afgift), midsommergæld (grundafgift af by
erne), subsidium (præsternes ekstra afgift til
ærkebispen), cathedraticum (præst€rnes år-
Iige afgift), skibbrud, landbrugel drevet fra
ladegårde, arbejdspligter, ledingsafløsning
og måske sild og nedsaltning af sild - betalt i
guld, sølv, skånske penge eller anden mønt-
sort, korn, smør, flæsk, honning, sild,
kvæg, får og andet4l.

Kirkebygningen var velvalgt som magasin
for disse indtægter - vel hær korn, flæsk,
smør og sild4 - der her i sognets €nesle sten-
hus kunne opbevares køligt, tørt og nogen
lunde brandsikken. De blev omfaltet afkir-
k€ns fr€d. Samtidigt var kirkens arkiteklur
en påmindehe for alle om den kristne lære
og den nye middelalderlige samfundsorden -
og var dermed et symbol på ærkesædets rel
til indkomsteme.

De bornholmske magasinkirker må være
opført som lokale >skatkamre<, hvor ærke-
sædet kunne samle og opbevare dets feudale
indrægter, inden de bl€v udskibet for Lund
eller omsat ihandel. Kirkernes funktionsom
magasin for ærkesædets skatrer og afgifter
må dog have væråt kortvarig. Fra midten af
1200-årene kunne indtægtern€ istedet samles
på Hammershus, hvor det 5 stokværk høje
kornmagasin efterhånden blev borgens stør-
ste bygninga5.

En tilsvarende tolkning er mulig for de
s.iællandske magasinkirker, da flere af disse
kan knyft€s til den verdslige magt. Store
Heddinge vår således krongods, hvor kir-
kens udformning tydeligt afslører de fyrste-
lige ambitioner, og den nærliggende Karise
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kirke blev opført o. 1260 af en lokal stor-
mand Peder Olufsen46. Store Heddinge kan
da tænkes at have modtaget de kongelige
indtægter af Stevns herred, mens Karise kir-
ke som en arkit€ktonisk og funktionel efter
ligning modtog indtægterne af Peder Oluf-
s€ns mange besiddelser omkring Karise og
på Stevns.

Kirkernes bef.estning
Et flertal afBornholms romanske kirker er i
tidens løb blevet tolket som )kirk€borge< el-
ler >forsvarskirker< på et spinkeh grundlag.
Det er ikk€ tilstrækkeligt at henvise til de
kraftige mure, tøndehvælvene, de smalle
trapper, små vinduer og dørenes stængbom-
me, når de$e var almindelige træk i det ro-
manske kirkebygge med en fr€delig forkla-

ring. Formodninger om forsvundne murtin-
der kan heller ikke anvendes som bevis.

Alene Øslerlars (fig. 10) os Nylars har
klare spor af befæstning i det tredje stok-
værks oprindeligt åbne sk!'ltegang. Ols kir-
ke har hafr et hængegalleri af træ og måske
også et brystværn over det tredje stokværk,
mens Nykirk€ tilsyneladende aldrig blev be-
fæstel. De øvrige kirker savner, lige som de
murede klokketårne, sikre spor af befæst,
ning.

Hvorfor blev rundkirkerne så befæstet?
Tre hov€dforklaringer fremtræder i d€n
ældre litl€ratur, hvor tolkningen afkirkerne
som borge, tilflugtssteder eller pakhuse
kombiner€s med kongemagten som en indre
trusselog sørøvere og hed€nskevendere som
en ydre russel: l: De befæsrede kirker var
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militære støttepunkter for ærkesædet mod
kongemagten4T. 2: Kirkerne var tilflugtsste-
der for lokalbefolkningen ved angr€b af sø-
røv€re og hedenske vendere48. l: Kirkerne
blev befæstet for at besk).tte bøndernes han'
delsvarer mod venderne49, De to førstnævn-
te forklaringer optræder undertiden sam-
m€n i en variant, hvor kirkerne forklares bå-
de som s(ø(epunkter for ærkebiskop Eskil
mod kongens L;lleborg og som tilflugtsste-
der ved vendernes angr€b50,

Problemet kan her få en lidt and€n for-
mulering: Hvorfor blev noale af Born-
holmsk magasinkirker befæstel? Skulle ær-
kesædets feudale indtægter beskyttes mod
en fjendtlig kongemagt, mod hærgende sø-
røvere og vendere - eller måske mod øens
egen befolkning?

Ingen samiidige kilder berett€r om årsa-
gen til de bornholmske kirkers befæstning.
En seddel indlagt i et brev fra 1553 oplyser,
at kirkerne )aff arildtz ridrt haffdt skøtth
till atth affuerghe Landtzens fiender met
naar noghet paa kommer<5j, men tidsaf-
sranden er for stor, ril at dette kan tillægges
nogen kildeværdi.

Kirkern€ selv med deres placering og ud-
formning kan kun antyde mulige og måske
især umulige årsager. De b€fæstede rundkir-
ker findes således både i ærkesædets og kon-
gens herreder. Det taler imod, at kirkerne
skulle vær€ befæstet som ærkesædets støtte-
punkler mod Lilleborg.

Og rundkirkerne må i sammenligning
med tidens borgbyggeri betegnes som svage
fæstninger. Funktionen som kirke synes at
have været afgørende både for placeringen i
terrænet og den arkitekroniske helhed, mens
befæstningen var et sekundært 1ræk henvist
til det øverste stokværk. Kirkerne Iå således
le(ilgængelige midt i b€byggelsefl, i .iævnt
lerræn eller umiddelbart ved siden afet høj-
dedrag, tihyneladende uden volde og arave.
Rundhusen€s mure vår oprindeligt I I-14 m
høje og formodentlig stormfri, men de to
indgangsponaler i.iordhøjde betød en alvoF
Iig svækkelse af forsvaret. Vid€re savnede
kirkerne indretninger ior et kortere eller
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længere ophold. De har derfor næppe kun-
net modstå en belejring endsige kongens
hær - højst kunnet forsvares mod kortvarige
angreb og dårligl udrusied€ styrker.

De befæstede kirker kan kun markere en
kort periode i det bornholmske kirkebygge-
ri. østerlars blev først befæstet i kirkens an'
den byggeperiode. Alene Nylars og Ols blev
opført fra grunden som fæstningskirker, og
hverk€n Nykirke eller nog€n afde andrc ma-
gasinkirker blev b€fæstet.

D€t er imidlertid yderst vanskeligt at af-
grænse befæstningspe oden. De enesre hol-
depunkter er nordportalen i Østerlars og
mønt€n fra Valdemar Sejr (1202-41) fundet
under aheret i Nylars. Portalen i østerlårs,
der tilhørerkirkens første byggeperiode, kan
stilistisk kn)1tes lil det sekundære v€sttårn
ved Tryde kirke, hvor kirken måske blev
indviet i I160. østerlars kan altså være ble-
vet ombygget og befæstet flere årtier efler
indvielsen af Tryde kirke - måske så sent at
Nylars, der må være opføn i begyndehen af
1200-årene, kan have været forbilledes2.
Som er rimeligt &rslda kan befæstningerne
da med en bred marginal henføres til dden c.
lt75-t225.

Denne tid var kendetegn€t ved et tæt sam-
arbejde mellem kongemagten og ærkesæ-
det. Ærkebiskop Absalon (1157-1201) og
hans efterfølger i emb€det Anders Sunesen
(1201-23), der b€gge tilhørte den mægtige og
favoriser€de Skialrnslægt, deltog således ak-
tivt i dgels styre og den ekspansive politik i
Østersø€n. En fjendtlig kongemagt kan ahså
ud€lukkes som forklaring til kirkernes be-
fæstnings:.

bring€r befsestningen af de bornholmske
magasinkirk€r på linje med de radikale for-
andrinSer på Kalmarkysten og Øland, hvor
et stort anlal kirker blev ombygget og be[æ-
stet i tiden c. lt70-1250. Kirkerne fik her en
lidt and€n udformning €nd på Bornholm.
Foruden rundkirkerne Hagby og Voxtorp
og kirker med vesuårn kendes kirker alene
med øsltårn, kiker m€d både øst- og vesr-
iårn - de såkaldle )kløvsadelkhker<, og rek-



BORNHOLMS KIRKER I DEN ÆLDRE MIDDELALDER

tangulære kirker med flere stokværk, Kir
kerne kan her også hav€ haft andre profane
funktioner, da der er spor efterbåde beboel-
se og meialhåndværk irde i kirkern€54, men
årsagen til befæstningen kan have været den
samme - en velbegrundet frygl for hedenske
anfald over hav€t.

Kalmarkysten, øland og Bornholm havde
en farlig beliggenhed i udkarten af de dan-
ske og svmske riger nær østersøens heden-
ske folkeslag, hvor korstog og plyndringer
var en realitet langt ind i 1200-årene. Rygen
blev erobret og kristnet i 1169, men vender-
ne i det nærliggendePommern blev først un-
derlagt Danmark i 1185. Togier udgik til
Finland i ll91 og 1202 og til Estland i 1194
og ll97 uden synderligt resultat. 16 estniske
skibe fra Øsel liærgede i læ3 ved Lister i
Blekinge kun c. 80 km fra Bornholm. Et
dansk hævntog fqlgte i 1206, men et forsøg
på at erobre øsel i 1222 mislykkedes. Deri-
mod blev den nordlige del af Estland under-
lagt Danmark i 1219. Efter nederlaget ved
Bomhøved i 1227 faldt imidlertid hovedpar-
ten af det danske Østersøvælde fra hinan-
den. Det bl€v de tyske sværdriddere, som
samme år kunne erobre øsel og i 1230-31
underkuede Kurland. I hele denne periode
må det have været fristende for de trængte
hedninger at slå tilbage mod de nærmeste
danske og svenske kyster55.

Ærkebiskop Absalon og efterfølgeren
Anders Sunesen spillede en viglig og person-
lig rolte i den kortvarige danske ekspansion i
øst€rsøområdet. Det er derfor muligt, at
Bornholm havde en fr€mskudt position som
forsyningsbase. Ledingsflåden kan på vejen
til Finland, Øsel og Estland have lagt ind til
Bor olm for at modtage proviant og beta-
ling afærkesæd€ts besiddelser og indtægter.
Hvis øens magasinkirker på denne måde
havde en direkte funktion i kampagnerne
mod øst, er det heh forståeligt, at de måtte
befæstes mod hedenske angreb56.

De bornholmske kirkers befæstning er
hidtil blevet forklaret €nt€n ved en modsæt-
ning mellem kongemagten og ærkesædet el-
ler ved en ydre trussel fra de hedenske fol-

keslag. Man har da overs€t muligheden lbr
et modsætningsforhold mellem magthaver-
n€ og øens b€folkning: Magasinkirkerne kan
måske også være blevet befæsaet for at be-
skytte ærkesædets skatter og afgifter mod
en fj€ndtlig lokalbefolkning5T.

Valdemarernes tid var kendetegnet ved en
kraftig udvidelse af kongens, kirkens og ari-
stokratiets økonomiske og politiske magt på
bekostning af det store flertal af arbejdende
bønder - en feudalis€ring af samfundet om
man vil. Den ambitiøse stormagtspolitik i
østersøen, opførelsen af Dannevirke i tegl,
borgbyggeriet, de mange nye klostre, det
omfattende kirkebygged og fremvæksten af
en priviligeret henemandsstand må trods
befolkningstilvækst, udvidelse af de d)'rkede
areal og øget handel have ramt bøndeme
hårdt i form af størr€ arbejdspli$er, skatter
og afgifter.

lndgreb i traditionelle rettigheder, forhø-
jelser af arbejdspligter og afgifter samt eks-
traordinære skatter førte gentagn€ gange i
middelalder€n til bondeoprør. En langvarig
leding og ny personskat >næfgæld< udløste
i 1085 det kendte oprør mod Knud den Hel-
lige. I 1180-82 var der oprør i Halland og
Skåne mod ærkebiskop Absalon, hans sjæl-
landske foged€r af Skjalmslægten og lokale
siormænd. Bønderne vedtog her på tinge at
afskaffe alle skatter, nægtede at betale den
forhadte biskopstiende, der var blevet ind-
føtt i 1171, og erklærede ærkesædet for
overflødigt! Skåne kom 1249 i oprør, da
Erik Plovpenning ville indføre en ny vogn-
eller plovskat. 1255-56 berettes, at )bønder-
ne rasede mod ridderne med køller<, og
1258 var der kamp mellem kongen og bøn-
derne på Sjælland58.

De skriftlige kilder omtaler ingen bonde-
oprør påBornholm i den ældre middelalder,
men der var alte forudsætninger for social
uro. Det må således have betydet et alvofligt
overgreb mod øens g:rnle slægter og stor-
mænd, når kongemagten kunne komme i
besiddelse af hele øen som krongods med et
antal gårde og tilsyneladende lykkedes med
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al indføre næfgælden, som jo optræder
blandt ærkesædets indtægter i 1345.

Indførelsen af den fulde biskopsliende i
llTl os byrder forbund€t med de mange
korstog i østersø€n kan have fremkaldl en
social protest på Bornholm i lighed med de
skånsk-hallandske oprør. Ærkesædet savne-
de frem til midten af 1200-årene €n borg for
sin magtudøvelse, men kan i den befæstede
kitke, ecclesia militans, have fået et forelø'
bigt støttepunkt for sin kontrol med landbe-
folkningen. Her kunne de opkrævede skat-
ter og afgift€r beskytt€s mod oprørske bøn-
der, der vill€ tage tilbage, hvad de mått€ an-
s€ for deres reimæssige ejendom. F ygten
for bondeoprør kan altså have været en di-
rekte eller medvirkende årsag til befæstnin-
gen af de bornholmske magasinkirker. Den
ene forklaring udelukker ikke den anden.

Alslutning
Kirkearkæologien har i disse å' få€t en re-
næssance som ei middel ved studiet af sam-

fundsudviklingen. Interessen er flytt€t fra
b€skrivelsen, den isolerede detal,e og stilhi-
storien, hvor kirken ofte blev et mål i sig
selv, til kirken som et spejlbillede af middel-
alderens samfund - er ,, ki*earkeologi la-
ger form j kølvandet af 1970'elnes >oprør<.

Kirkern€ fremstår som et vigtigt kildema-
teriale, da de er bevaret i så stort antal og
ved der€s placerina oa skiftende udformning
afspejler såmtidens intentioner og muliBhe-
der og dermed den ideologhke, sociale og
økonomiske udvikling. Kirker som de born-
holmske med tydelige spor af profane funk-
tioner er her e! oplagt felt for studier i for-
holdet mellem samfundsudvikling€n og kir-
kebySgeri€t.

Kirkearkjtekturen afspejler sin middelål-
derlige samtid, men forskningen selv - kirke-
arkæologien - må nødvendigved bliv€ et
spejlbillede af nutiden. Det er da heller ingen
tilfældighed, at begrebersom magt og socia-
le konflikter er blevet trukket frem i denne
tolkning.
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l Sagur Danalonungas.82 nævner 12 tonssgårdei
hvor Flareyjarbot I s, 436 nævne! taller 12, men
har 20 konssgårde som det torale ånral.

2. Saronis Cesta Danorum I s. 376. - Son krongods
ontalesc. 1230 i Konc Valdemas Jordeboa I hf.2
s. ll8ll9 a entell herred, der nå være Rønne
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3. L^Co\t 1912|s. "27,16?-170, Mørkholm I969.
4. DD l:2 nr. 56, 88 og 160.
5. Såxonh Cesta Danorun I s- 437. - DD l:4 nr. 60.
6. €pnoden omrales i Erit Clippings klage 1260-61

nod æ.lebispen og cenlaaes al pave Ulban lv i
1264: Ada Proce$us Litium s.56,DD2.r nr,422.

7, S*ov 1 8,
8, DD 2r4 nr, 186, 2r5 nr. 79, 243 os 2:9 nr. rt48.
L Adam af Breden s. 30-31.

10. Jacobsn oC Molrke r94l{2 Texl s- 420 46?, ?85
786, Moltke 19?6 s. 268-281, 32r. - Klavs Rands
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nekrerins: RandsboB 1980 s.43 44.
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teeård i Povlsker: Vedel 1886s. 186 l8?,391,192.
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kanoniseret i ll0l, Ols lirke til den norske helsen-
tons€ Olav. østeF os vestemalie var vier til
Jonfru Maria, Ruls ril ærkænelen Mi*ael, Å kir-
ke lil Johann€s Døberen, Klenenslil St. Clemens,
Nyla6lilSt. Nicolaus, Bodils til den enselskc hel-
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Nyknkc dl Allehelsen. Ericson 1962.
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1964 oE Herrz 1964 s. 104-114.
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skaans*e Folbilledr ikke er ældre end 12. AaF
hundredes anden Halvdel, naa de bomholhske
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FundDrotokol4?9. - Fnnder (rype Haubers 16) af-
vises son s.undlae for en daterine af alteret os ki!
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afnordportalen iøsterlas: Smidt 1940 s. I06-l I2.
- El lilsvarende synspnnkt i DK VII s. 198-399.
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ved RalDh Edenhein dåle.et 13. januar 1976 i
Lunds Universiets Historis*a Mlseun,
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22.
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25.
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19. sqeur Danakonunså s. 84,91 97. - Pct.r H. sa-

syer har 
'ilcd6 

rolker oorlands nang€ ølvskarre
som er vidncsbyrd on sø!øvcri og ikkesom er ud
rryk for hindrl: Sawyer 1982 s. 124-110.

40. Dånmarks gamle Købnadslovsilning L Slesvis I

41. Udførlisr i ,ohan*n 196t.
42. HusoYrwins hår kildckrirhk undenø4 dcsåkald-

te løbmåndskhker, mens Ande6Andian medud-
eansspunkr isosnesrukrur.n i Lund har frenført
.n ny lollning af de man8c byknk€i Y,*ing 1980.
Andr€n l98t r.3,sl.
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51. Alman oveBigt i Slyum-Nielr.n l9?l-
54. Ovcni8t i Bostrdm l98l os AndcBson 1981. . En

ny udesogehe af fæstninsskir*.!ne på klmal
kyst.n 03 øland .r indledt al Marn Anslen v.d
L!n& Univmit.ts Hisonsta Mnsdm.
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