Krypten under Aarhus Vor Frue
– inspiration fra Köln-området eller Flandern?
Af Stefan Pajung
Står man i krypten under Vor Frue kirke i
Aarhus kan man ikke undgå at blive fascineret. Få steder i landet kan man som her
få en fornemmelse af den tidlige middelalder, da den danske kirke som institution
endnu var ung. Man forventer nærmest at
møde en af datidens klerke, når man stiger
de få trappetrin ned i halvmørket. Fascinationen bliver ikke mindre, når man dykker
ned i stedets historie.
I det følgende vil jeg forsøge at kaste en
smule lys over krypten og sætte den ind i
en større politisk sammenhæng, af hvilken
det også vil fremgå, hvor det arkitekturmæssige forbillede til den højst sandsynligt skal findes. Vi ved ikke, hvornår den
første kirke i Aarhus blev opført, men der
er god grund til at mene, at det må være
sket engang omkring midten af 900-tallet.
På et kirkemøde i Ingelheim i Tyskland i
948 optræder i hvert fald byens bisp Reginbrandt for første gang.1 Om han nogen sinde satte sine ben i sit stift, ved vi dog ikke.
Adam af Bremen nævner, at efter ærkebisp
Adeldag af Hamborg-Bremens død i 988
blev Aarhus stift atter nedlagt. Selv placeringen af den eller de første trækirker i Aarhus er usikker. Der er mulighed for, at den
ældste kirke har ligget indenfor halvkredsvolden, men historikerne hælder nu mest
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til, at den ældste kirke lå der, hvor Vor Frue
ligger i dag.2 Adam af Bremen beretter, at
trækirken blev brændt, da Harald Hårderåde hærgede byen i 1050.3
Man antager, at den ældste stenkirke i
Aarhus så blev opført ikke lang tid efter i
forbindelse med Sven Estridsens reorganisering af den danske kirke omkring 1060.
I hvert fald udnævnes en Christian til bisp
i Aarhus omkring 1065, og man må gå ud
fra, at man umiddelbart efterfølgende har
søgt at give det nyindrettede bispesæde en
domkirke af sten efter vesteuropæisk mønster.4 Denne kirke, der blev indviet til Skt.
Nikolaj, fungerede som byens domkirke
endnu i 1180, da Aarhushelgenen St. Niels
skulle gravlægges.5 At der var tale om et
prestigebyggeri af højeste kaliber ses netop
ved, at kirken fik anlagt en krypt, et anlæg,
som ellers kun kan findes tre andre steder i
det middelalderlige Danmark – i domkirkerne i Viborg, Odense og Lund. Af disse
fire krypter er Aarhus’ den ældste og kan
gøre krav på at være det ældste eksisterende
hvælvede kirkerum i Norden.6
Det store spørgsmål er nu, hvor man skal
søge de arkitektoniske forbilleder til denne
første stenkirke i Aarhus. Det er et spørgsmål arkæologer, kunsthistorikere og historikere har stillet sig lige siden man genfandt

fisk overkommeligt og det er ikke umuligt,
at man i Danmark har ladet sig inspirere
herfra, hvilket jeg vil sandsynliggøre i det
følgende.8

krypten i 1956. Især kirker fra Rhinområdet omkring Köln har været udpeget som
forbilleder, som i mangt og meget stemmer
overens med Aarhuskirken.7 Især St. Severin og St. Gereons kirkerne i Köln, der
begge blev ombygget og forsynet med en
krypt omkring 1050, nævnes i denne sammenhæng. Kigger man dog nærmere på
krypterne, så afviger de dog betragteligt fra
Vor Frue i udtryk. Noget tyder derfor på, at
vi skal lede et lidt andet sted, som på baggrund af de politisk-dynastiske forbindelser i anden halvdel af 1000-tallet ville mere
indlysende. Forbilledet til krypten på den
ældste Vor Frue skal sandsynligvis søges i
Flandern, og mere bestemt i den lille by
Mesen/Messines i nærheden af Ypres.
At det forholder sig sådan, skal ses i storpolitisk sammenhæng. Flandern var i anden halvdel af 1000-tallet den mest moderne statsdannelse i Europa, med et effektivt
centralstyre, kontrol over stormændene,
lovgivning, fredshåndhævdelse samt handel. Ligesom Danmark er Flandern geogra-

Kontakten mellem Danmark og Flandern
lader i alle tilfælde til at have været tæt gennem 1000-tallet. Af engelske kilder fremgår
det, at der i årene efter kong Hardeknuds
død i 1042 har været tale om en strøm af
ekspatrierede dansk-engelske stormandsfamilier, som via Flandern er søgt tilbage
til Danmark.9 Enkelte som Osgood Clapa,
Tostig Godwinssons enke Judith, og Gunhild Goodwinsdatter vendte siden tilbage
dertil.10 Gunhild levede endnu i Brügge, da
Knud den Hellige kom hertil på tilbagevejen fra sit mislykkede Englandstogt i sommeren 1075.11
Vi ved også, at Sven Estridsen i sine yngre år hærgede i Flandern, hvor han i 1049
støttede kejser Henrik III’s strafekspedition
mod grev Balduin V (1036-1067) mod at
få kejserens støtte mod Harald Hårderåde.

Krypten under St. Gereon, Köln

Krypten under St. Severin, Köln
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Krypten under Sint Niclaas i
Meesen, Flandern

Ifølge John af Worcester svor Sven Estridsen i den forbindelse lensed til kejseren,
hvorefter han vendte hjem til Danmark.12
Men forholdet mellem Flandern og Danmark må hurtigt atter være blevet bedre, for
man fandt som bekendt på Hærvejen, nærmere bestemt i Læborg vest for Kolding,
Balduin V’s signet af bly, hvormed han
beseglede sine dokumenter.13 Dette tyder
på, at Balduin engang før sin død i 1067
har været i Danmark. Hans kone, Adela af
Flandern, grundlagde omkring 1060 Sint
Niklaas-klostrets i Mesen. Dette var et benediktinernonnekloster, der skulle tjene
som greveligt huskloster. Her blev hun efter mandens død nonne i 1067 og begravet i krypten i 1079. Det er måske netop
Balduins besøg, der kan have ført til afsendelsen af et flamsk byggehold, der stod for
opførelsen af Aarhus’ ældste stenkirke.
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Selve Sint Niklaas-klostrets romanske krypt
er stilistisk nært beslægtet med krypten under Vor Frue Kirke i Aarhus. Den er treskibet med kraftige kvadratiske piller med et
lille kapitælbånd som vederlag for de tunge grathvælv. I øst er der tre små apsisnicher, hvoraf den midterste er den største.
Krypten måler 11 gange 7 meter mod den
Aarhusianske pendants 11,7 gange 6,65
m. Dennes udformning af piller, hvælv og
østafslutning minder påfaldende om Aarhus. Interessant i denne sammenhæng er
også, at Vor Frue oprindeligt var indviet til
Skt. Nikolaus som den flamske kirke.
Betegnende nok for det tætte forhold mellem Danmark og Flandern indgik Knud
den Hellige ægteskab med grev Robert I
af Flanderns datter Edel. Med sig havde
hun som kapellan den senere bisp Arnold

Krypten under Århus Vor Frue

af Roskilde (død 1124). Hos Ælnoth optræder han som kong Knuds kapellan, ligesom han nævnes blandt vidnerne i Lundekirkens Gavebrev fra 1085.14 Denne
dansk-flamske alliance må være indgået
omkring 1080/82 og må bl.a. have haft
til formål at styrke grev Robert I’s position
overfor sin farlige nabo, Vilhelm Erobreren, der var konge af England og hertug af
Normandiet.15 Fra dansk side må man til
gengæld have kalkuleret med en flamsk militærstøtte til generobringen af England.16
Det eksakte tidspunkt for giftermålet mellem Knud og Edel kendes ikke, ej heller de
nærmere omstændigheder omkring ægteskabsforhandlingerne. Ifølge Saxo blev forbindelsen indgået kort efter, at Knud den
Hellige havde efterfulgt Harald Hén som
konge af Danmark.17
Meget tyder på, at Knud lod sig inspi-

rere af den flamske greves bestræbelser på
at styrke centralmagten. Knuds edikt om
overholdelse af kirkens højtider og fasten,
hans krav på befordring og underhold, tiende- og skatte samt ret over skove, almindinger og vande ligger i tråd med udviklingen i bl.a. Flandern.18 Da det danske
erobringstogt til England i 1085 mislykkedes, var det eneste man fra dansk side reelt politisk fik ud af Flanderns-alliancen en
kortvarig forvaring af Knud den Helliges
bror Oluf, som i 1085 under dunkle omstændigheder blev deporteret til Flandern.
Det ser ud til, at Oluf før sit kongevalg i
1086 har måttet løskøbes af grev Roberts
fangenskab, og at hans bror Niels var involveret i forhandlingerne om dette.19
Interessant nok blev Knud den Helliges
søn Karl siden greve af Flandern. Efter faderens voldsomme død i Odense 10. juli
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1086 kom han sammen med moderen til
Flandern, og her blev han opdraget og uddannet ved hoffet. Karl blev siden sin fætter grevens ledende rådgiver og blev, da fætteren ikke havde efterkommere, designeret
som hans efterfølger. Efter Balduins død i
1119 kunne Karl trods nogen modstand
fra rivaliserende kræfter i første omgang
sætte sig igennem som greve, men blev den
2. marts 1127 myrdet.20 Karls søstersøn
Arnulf søgte uden held at vinde magten i
grevskabet, tvunget til at flygte og afsværge
sig retten til hele Flandern. Hvad der siden
hændte med ham, står hen i det uvisse.21
Disse vidtfavnende forbindelser illustrerer,
hvor tæt forholdet mellem Danmark og
Flandern har været i knap 100 år. Vor Frues krypt i Aarhus kan blot være det sidste
synlige eksempel på dette frugtbare samarbejde, der lader til at have haft stor indflydelse på Danmarks overgang fra vikingetid
til middelalder.
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