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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 fasci-
neret. Få steder i landet kan man som her 
få en fornemmelse af den tidlige middel-
alder, 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. Fascina-
tionen 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 arkitektur-
mæssige forbillede til den højst sandsyn-
ligt skal fi ndes. 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 Regin-
brandt for første gang.1 Om han nogen sin-
de 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 place-
ringen af den eller de første trækirker i Aar-
hus er usikker. Der er mulighed for, at den 
ældste kirke har ligget indenfor halvkreds-
volden, men historikerne hælder nu mest 

til, at den ældste kirke lå der, hvor Vor Frue 
ligger i dag.2 Adam af Bremen beretter, at 
trækirken blev brændt, da Harald Hårde-
råde 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 reorgani-
sering 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 møn-
ster.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 fi k anlagt en krypt, et anlæg, 
som ellers kun kan fi ndes tre andre steder i 
det middelalderlige Danmark – i domkir-
kerne i Viborg, Odense og Lund. Af disse 
fi re 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 spørgs-
mål arkæologer, kunsthistorikere og histo-
rikere har stillet sig lige siden man genfandt 
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krypten i 1956. Især kirker fra Rhinområ-
det omkring Köln har været udpeget som 
forbilleder, som i mangt og meget stemmer 
overens med Aarhuskirken.7 Især St. Se-
verin og St. Gereons kirkerne i Köln, der 
begge blev ombygget og forsynet med en 
krypt omkring 1050, nævnes i denne sam-
menhæng. 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 bag-
grund af de politisk-dynastiske forbindel-
ser 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 stor-
politisk sammenhæng. Flandern var i an-
den halvdel af 1000-tallet den mest moder-
ne statsdannelse i Europa, med et effektivt 
centralstyre, kontrol over stormændene, 
lovgivning, fredshåndhævdelse samt han-
del. Ligesom Danmark er Flandern geogra-

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

Kontakten mellem Danmark og Flandern 
lader i alle tilfælde til at have været tæt gen-
nem 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 stormands-
familier, som via Flandern er søgt tilbage 
til Danmark.9 Enkelte som Osgood Clapa, 
Tostig Godwinssons enke Judith, og Gun-
hild Goodwinsdatter vendte siden tilbage 
dertil.10 Gunhild levede endnu i Brügge, da 
Knud den Hellige kom hertil på tilbageve-
jen fra sit mislykkede Englandstogt i som-
meren 1075.11 
 Vi ved også, at Sven Estridsen i sine yng-
re 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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Ifølge John af Worcester svor Sven Estrid-
sen i den forbindelse lensed til kejseren, 
hvorefter han vendte hjem til Danmark.12 

Men forholdet mellem Flandern og Dan-
mark må hurtigt atter være blevet bedre, for 
man fandt som bekendt på Hærvejen, nær-
mere 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 be-
nediktinernonnekloster, der skulle tjene 
som greveligt huskloster. Her blev hun ef-
ter mandens død nonne i 1067 og begra-
vet i krypten i 1079. Det er måske netop 
Balduins besøg, der kan have ført til afsen-
delsen af et fl amsk byggehold, der stod for 
opførelsen af Aarhus’ ældste stenkirke.

Selve Sint Niklaas-klostrets romanske krypt 
er stilistisk nært beslægtet med krypten un-
der Vor Frue Kirke i Aarhus. Den er treski-
bet med kraftige kvadratiske piller med et 
lille kapitælbånd som vederlag for de tun-
ge grathvælv. I øst er der tre små apsisni-
cher, 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 Aar-
hus. Interessant i denne sammenhæng er 
også, at Vor Frue oprindeligt var indviet til 
Skt. Nikolaus som den fl amske kirke.

Betegnende nok for det tætte forhold mel-
lem 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 Sint Niclaas i 
Meesen, Flandern
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af Roskilde (død 1124). Hos Ælnoth op-
træder han som kong Knuds kapellan, li-
gesom han nævnes blandt vidnerne i Lun-
dekirkens Gavebrev fra 1085.14 Denne 
dansk-fl amske 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 Erobre-
ren, der var konge af England og hertug af 
Normandiet.15 Fra dansk side må man til 
gengæld have kalkuleret med en fl amsk mi-
litærstøtte til generobringen af England.16 
Det eksakte tidspunkt for giftermålet mel-
lem Knud og Edel kendes ikke, ej heller de 
nærmere omstændigheder omkring ægte-
skabsforhandlingerne. Ifølge Saxo blev for-
bindelsen 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 fl amske greves bestræbelser på 
at styrke centralmagten. Knuds edikt om 
overholdelse af kirkens højtider og fasten, 
hans krav på befordring og underhold, ti-
ende- og skatte samt ret over skove, almin-
dinger og vande ligger i tråd med udvik-
lingen i bl.a. Flandern.18 Da det danske 
erobringstogt til England i 1085 mislykke-
des, var det eneste man fra dansk side re-
elt politisk fi k ud af Flanderns-alliancen en 
kortvarig forvaring af Knud den Helliges 
bror Oluf, som i 1085 under dunkle om-
stændigheder 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 invol-
veret i forhandlingerne om dette.19 
   Interessant nok blev Knud den Helliges 
søn Karl siden greve af Flandern. Efter fa-
derens voldsomme død i Odense 10. juli 

Krypten under Århus Vor Frue
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1086 kom han sammen med moderen til 
Flandern, og her blev han opdraget og ud-
dannet ved hoffet. Karl blev siden sin fæt-
ter grevens ledende rådgiver og blev, da fæt-
teren 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 fl ygte 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 Fru-
es krypt i Aarhus kan blot være det sidste 
synlige eksempel på dette frugtbare samar-
bejde, der lader til at have haft stor indfl y-
delse på Danmarks overgang fra vikingetid 
til middelalder.

Noter

 1  Diplomatarim Danicum I:1, nr. 319. C.A. Christensen 
m.fl . (red.), 1975.

 2  Århus – byens historie 1: Indtil 1720, 1996, s. 106-107.
 3  Adam af Bremen, 3. bog, XIII.
 4  Århus – byens historie 1996, s. 108-109.

 5  Danske helgeners levned, Hellig Niels’ levned, s. 300.
 6  Jf. indledende udgravningsberetning af C. G. Schulz, 

marts 1956, Antikvarisk-Topografi sk Arkiv, National-
museet.

 7  Århus – byens historie 1996, s. 112.
 8  Ole Fenger: Kirker rejses alle vegne. Politikens og Gyl-

dendals Danmarkshistorie, bind 4, 1989, s. 68.
 9 Anglo-Saxon Chronicle, AD 1044-1045
10  Frank Barlow: The Godwins: The Rise and Fall of a Noble 

Dynasty, Harlow, 2002, s. 168-69; Frank Barlow: Ed-
ward the Confessor, London, 1970, s. 99-100 og 193. 
Gunhild Goodwinsdatter blev i 1087 begravet i Flan-
derngrevernes gravkirke St. Donatian i Brügge. 

11   Anglo-Saxon Chronicle AD 1075.
12  John of Worchester, 1049 AD, Patrick McGurk (trans.), 

1998.
13  Ole Fenger 1989, s. 98.
14  VSD, M. Cl. Gertz (red.), København, 1908-12, s. 95, 

og i “Roskildekrøniken”, Michael H. Gelting (red.), 
Wormianum, 1979, s. 23-24, samt DD I:2, nr. 21.

15  Jf. Lexikon des Mittelalters, Band VII, spalte 894.
16  Anglo-Saxon Chronicle, E-versionen, året 1085, George 

Norman Garmonsway (red.), London, 1990, hvor det 
påstås, at Knuds Englandstogt i 1085 skulle foregå med 
støtte fra hans svigerfar, grev Robert af Flandern. Æl-
noths Knudsvita fra ca. 1120 har en mere detaljeret skil-
dring af Englandstogtet, men nævner ikke specifi kt en 
fl amsk fl ådestøtte. Se Ælnoths krønike, oversat og kom-
menteret af Erling Albrechtsen, Odense, 1984.

17  Saxo, bog XI, kap. 11, afsnit 2. 
18 Ole Fenger 1989, s. 96-97.
19  Saxo, bog XI, kap. 14, afsnit 1, s. 508 og bog XII, kap. 

1, afsnit 1, s. 521 og i “Radulf Nigers Danske Efterret-
ninger”, oversat af Jørgen Olrik, i Historisk Tidsskrift, 7. 
Række, II, 1899-1900.

20  Lundeannalerne anfører, at prins Magnus, søn af kong 
Niels skal have stået bag mordet. Dette må dog afskrives 
som et sent forsøg på at sværte Knud Lavards drabsmand 
yderligere. Danmarks middelalderlige annaler, s. 56.

21  Ex Genealogia Comitum Flandriae vetusta, SRD IV, 
1776, s. 203-205; Galbert van Brugge: De Moord op Ka-
rel de Goede, A. Demyttenaere (red.), Antwerpen, 1978.


