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darhundredeKobenh a v n 1935 l.

Det hm- Izenge vzret kendt. at e-m
,;mk >nordtysk Iiad£lydeIse» i LoheD af
edet
~ t bBde
~ ~ Liarhundrede oversvol~~mede
de&
sycllise Dalainarks og de dalaske Ke5s t ~ c l e r sLirkelige Bygningsstil. vor romarishe Arkitektrar Ira c k % l2:e d a r h
ha>,d e reprzesenteret en direkte Forbindelse aned Datidezs Enropa; d~ h a ~ d eman herhjcnime sel\ fulot naied i. hvad der
ikeie pan de dcnyaiig Brende ~ ~ ~ ~ r ~ l i i dSydfiaiilxrig.
ser!
Lomr
kendte ved .la. 8300 ingen
bardiet. l\7estii"alen ehe.. men ~ o Gotik
- eller pralitisk taEl Ingen direkte Irej til de nye Egne, hvor delr.
origiaaalil Produhkioia nu gik l o r sig. Dela r e p r ~ s e n t e r eproa-in4elle
~
Afspejllnzger af de noa-dlyslre ,Ifspejlinger af, hvad der rav skete og
var skel i Gotikens, for os paa cen Gang G a l : fjernae Centrer i Xord-Iralkrig og Finnderia. des dog in. K. t. Afstaaid Eua os saa ineget
nErmere? Historieri spmger, livad der da vsr sket k ;\lellerntiden
der kan forklare os en saa grunclig Exidring i dette Lands kulthareile Situatioas. Svaret giver sig sela: Liibeck og de nordtjshr
Eanrestxder kar \okse$ frem efter as. 1160; de maa allsxa Imnle
dannet eii Barlere, et uorng=~geligt &felPemYed mellem os og d e
store, skabende Kulturlande. JIan man saaledes antage. at det stilkritiske Studium af det 13de Xarhunclr-edes hjemlige A%rliiteliturhistorie vil hrinne gile os en smuk RIaaBstok for Halzsest~dern~es
iizistigt lolisende Indflydelse i disse Egne, h o r man sa8 ivrig:
drog Fordel al det nye, merkantile Kaboskab. Erik ,Ib~uper som
bekendt den blandt de danske 13istoriBere, der stzrkest har fremh z r e t den almene Bet-diaing af dette Saboskab '.
Bogen er bleret gennemgaset under Bvelser ved Aarhus Ui~iversitel.
Srcrligt slud. mag. Hans Lassens selvstapi~digeBidrag inaa nzrvnes.
Francis Beciieft: Danmarks Kunsi I (1924); stcrIigt p. 133 E og II ilS26j
pp I.?. 20 ff.; SLeenberg I<ap. X 4; p. 17.5 ff.
"anrliarks
H i ~ l o r i e1, Kap. 13, p. 2" f f .
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Johan Piesner,

Den hisforislie Inleresse sarnier sig i farste RaeBkc om Over
gangsf~nomenerne,forud for Overtagelsen af den rene Goiili. I
den kunsthistoriske Litteratur var netop denne Periode blevet
forsamt. og det er derfor szrdeles Sortjenstfuldt, at Dr. Jan SteenBerg i sin Disputats nu har behandlet det herhenliarende Materiale, soin h a n for store Deles Vedkominende kender af samvittighedsfuldt Selvsyn. Dr. Steenberg hat de farst t z n k t sig at s k r i ~ r
den danske Gotiks Historie. men under Uclarbejdelseii blev det
ham klart, at der man gled^ de ~iodvendigeForarbejder til Forstaaelsen af Overgangen fra romansk lii gotisli Stil. Han udviste
da den zegte videnskabelige Resiqnation selv al: samle sine Krzffer
om de Forarbejder. soni syntes Iiam uomgzngeligt riadvendige.
Resultatet blev de foreliggende Studier over den aeldste nordtyshe.
tndnu romanske Teglstensstil paa dansk Grulid. Det skal slrak>
siges, at det ikke er lykkedes Dr. Steenberg at gi\e en sammenh ~ n g e n d eBeskrivelse af den hanseatiske Ilidflydelses Begyndelse
I Danmark; hans Teorier, saavel om dens Oprmdelse, som oin
dens Spredning beror paa evidente Jdisforstaaelser, og isaer er Sna~i,
Xletode utilstrazlrkelig, men hans Bog fortjener en omhyggelig
Kritik. Forfatteren er deri f0rste til at rejse vigtige Problemer.
Nan fremsetter sine Paastande med Selvsynets V,rgt, og Teorier.
der synes saa vel sinderbyggede ved selvstazndige Undersogelser
Iirdgaar let - maaske altfor let - i den almindeligt aneslielidtp
>,\'iden>);det er nadve~idigt,at de ses i den kritiske Aletodes skarpe
Lys.
D e s v ~ r r eer cfet for meqct sagt, at Dr. Steeiiberg har fremlagt Materialet til Belysning af den nordhgslie Indflydelse i Danmark i Begyndelsen af det lade ,$arh. Han kender mere til def.
end nogen for ham; men uden Oversigt over dets Helhed har k a n
fortabt sig i Detalj-Studier, hvis tilsyneladende Samrneillizeiig hzror paa en Vilkaarlighed, der forhaabentlig er enestaaende i den
kunsthistoriske Litteratur. DertiH har han, i Stedet for det \ a n skelige, saglige Overblik fojet en Overbygning af Hovedpersoner.
der skal gere det ud for drivende Krzefter. Det Helhedsbillede. \ i
skal acceptere, ser i Korthed saaledes tid:
Den s ~ r l i g eStil, som kort efter Xar 1200 sydfra begynder
Danmarks E r o b r i n ~skal v e r e opstaaet og udforinet under Opf~relseiiaf Ratzeburgs Doinliirhe; den viser sig f0rste Gang paa
dansk Grund, d a m a n er ved at indbygge Piller og Hvælvinger i
Slesvigs DoiniiPrBe, og paa samilre Tid opiraeder den YieIt aflilaret
i Wisby Kirke ved Slien, ( c 1210-28).
Koget senere (1220-30)
slraP et direkte S l ~ g t s h a bmed cleniie Ratzebiirg-Slesvig Stil liunne
paavises i .L isse vest- og nordslesvigske Kirker, I Odense J'or Frue, i
Dele af Aarhus Doinkirke, men Pszer i det rige Byggeri af Lands-
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bykirker pna Lolland.

133

Lol1:ind-Falster g r q e s efterhaaniden helt

cal deriiie saabaldte Rateeburg-Stil, og Ilele Bogens TImeGs sta:as

tIler f<~lcAcraned Paastaaiden om Ratzeburgs Betydning, ior det
f ~ r s t esom stildannende Ceiitrrim overhovedel, for det airdet som
tiet Ceiltrum, hvorfra Darrrnnrk og nar nlig Lolland-1ialster IEerste
Omgulmg przges af nordtyslc SflI. Som ~ I e xende l[krzfter» bag
sin Stil og bag dens e'dbredekse iiidfmer D r Steeraberg tre !3oaedpersoner: Inrst eia Ratzehurgrnester, delmest Taldem:er II, NordelI3ingieais Betvinger, der sender denne Mester ti1 Slesvig og endelig
e n Broder til Peder og :Indreas Suiieson, Hr. Jacob af I!l~era,
der sid Isave vacrct ikbe b'iol lioens ( !) mcn enclogsaa Lollands j!)
store Bygherre l.
Derine Persoliificeriiag of dc hisboriske Icrzfter er genneanf ~ i tmeii en romantisk N a i ~
ilet, der gor Gendrir else overklsdig, se blot hvord:tn tier udcn raiindste Grundlag i EXilderaie
buristrueres en zstetisli ]Biogr,tfi, sanr tillzgger Hr. Jacob a l 3inern-i
e13 Smags-k7d\ililing, den-. for a l bli\ e Bil en Forhlarirag. npaa I~islP~e
Lurahteriseret af ean perscprillq O n r endelse fra den ene Ekstrem
(dansk Stil) Bil dens andeir iiysk Stil) '. Vi kan her heller ilibe
g;la incl paa deil gode, pallale I<3é, som genliendes f r a saa mangtIi~mstlii5t»rier, at Konger og H e r r e m ~ n t lnormalt ihulcle have
1 .eret B! glieraer til vore iniddelalderlige E:~ndsbykirEier. Der
skal bIol inli~desom, at netop for LoIl~ncl-Falstersk'edkomonencii:
h a r \P et r n a x h ~ ~ r c l i gqodt
t
hlateriale !il eil Yndersagelse af de11
itmste Lodsejers, sehvr Kongeaas SLililiiig ti1 Kirkel~yggeriet. Dek
\tore l:"lerfal af LandsbyLirkerne ~ C I disse
S
to @er er opfort i den
Periode, l o r la\Plhe:n \ i fra Valdemars Jordebog hender Kongens
Besiddelser qaa godl '. Her ligger der err ~ i r k e l i gOpgave for
ii~ar~stliistorisk
ForsLrnirig. m e n den er Dr. SieenB~eigomhyggeligt
gaaei udenom Mari ikke han meget scnn nzrrner, h1 erBen .Jordebogen eller det store loIIand-f:ilslerske Krongods - i en Undersr;igclse der g ~ l d e Uerwe.;
r
Kirher f r a h'aldeim~:ar 11s Tid '! 1San belim er blot at orientere sig groft i d~hitehrateriale for at se at Kongegodsets mange Kirker ihke pati nogen 5Hande harer s~iiimiaieni Stii.

' Siceiiberg, Kap. 1-1 ;Ratzei>urgiilestcreii. pp. i 2 57; Kap, VII: 'I,
,>1<011g\ s a l c l e ~ l ~ ap.
r >88
~ b'.; Iiap. VIII: 8 .I-f:. Jacob nf Aicien p. i31 f .
' St. p. 133.
"ve!id
A4akja?rsI'dgare for Sarnf:inclel ii! Udgirelse af gniiiiiiel iiorclisk
Litteratur. szerligi 5:dje Ilæfie. Kbhvn 11330.
i SI. W . t. Ilr. Jacol, af >laen stniieï Dr. S:ee~il,erg iig til et iilie Skrif:
af Elojskoleforsiaildereii og Yei;riref~rereri Frede 1Sojseil (St. p. 101, Note -3-3).
Denne saa i Hr. Jacob Forfatteren lii selre dorilebogen. Dr. St. tager ikke
Stilling tii deilaae Teori. der dog er aC samme I r i suiil hans egen.
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og at det derfor er menii~gsi~ist
:\t tilskrive dets hoje Herrc nogen
Interesse for Ariiiitel<fur, selv om hans Forhold til SlesiBg Dombirke kan have vzeret et andet end til Landsbyernes Kirker.
Dr. Steenherg Ilar vistnok ~ z e r e klar
t
over. at de to af Hovedpersonerne i hans »Triurnairat» - som han selv kalder det kun gzetnirigsvist er sat i Forbindelse med hans Bogs Problem.
Det liavde tjent Unders~gelseraiesFormaa1. om saa Imse Gaetrainges
f a s holdt ude. Kun ined Hensyn til den tredje Hovedperson ford t'1011.
saages der en Dokunient~
Det var engang alle Kunstlaástorikeres Droin at finde anonyme Alestre. I l a n arbejder nu vistnok nied andre metodiske
I,@sener,men her prmenteres 1 i for endnu et Forsog i denne velkendte Genre. Dr. Steenbergs »Ratzcburg->lester>har en forlsavsende lille Produktion, der til G e n g ~ l der spredt over et forbavsende vidstrakt Territorium. Han stial anses for at v z r e Hevet
opdraget tinder Opfmrelsen af Ratzehurger Dornkirliens =Idre Partier (R. II 1170-80 p. 58) og lian skal selv have forestaaet O g fmrelseil af Domkirlie~is »pyntelige Forhal» mod Syd (c 1208I L i a ? ) . for uiniddelbart derefter at hygge een eller to hlidtsltihspiller i Slestigs Domkirke, foruden Risby Kirke. Desuclew tilkgges
der ham et Arbejde langt inod syd, hinsides Elben, hvor han skal
have bygget det nederste af Taarnet til Kloster-Kirken ved Diesdorffl. Hans Ilidflydelse sltulde dog antager at .i.a?re omvendt
proportional riled Stolrrelsen af hans Produktivitet. vi bar liunae
genkende deii i 1,iiheck og iszer i det sydlige Daninark, hvor den
siges at v m e blevet helt herskende pna Lolland-Falsfer *. Hent
tiiniddelbark iorstaar man dog ikke, hvordan Dr. Steenberg selv
Iiaii genliende sin Mester: hans Arkitektur er »gainmelkendt i alle
Detaljer men iiy i siri Kellned) : »ingeli af hans Ideer kan kaldes
egentlig originalex etc. '. Or, det efter at vi har faaet Alesteren
prmenteret som ,,den store Formidler af nosdtysb Arkitektur paa
dansk OrnraacZe . . . i kort Begreb det dansk-tyske Arkitektusp~obleriii en Kmddeskal>>'.
Dr. Steenherg mener at kunne genkende sin Mester paa k m binationer af ein Alzngde ue~idelipk smaa S r z k , hvis Forekomsl
han stndigt har noteret sig - udelm dog for blot eet eneste af dem
L St. Kap. VI. Den fiktive Mesters Produktiori resurrieres p. 81: sDet har
\-is Vzrdi at liiiliiie spore h r o r 111eget eii eilkeit Bygmester i irIiddeialdercn
kunde overkoriiiiie(!) u etc.
? St. p. 79.
Jviif. iiedeiifor, Afsiiil III i i l z r u . Artilicl.
St. p. 'il.
St. p. 7 2 .

eli
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at have gjort sig Typologi og Cdbredelse helt klart. For at vi ikke
med det sarnine skal lade os k t d e i saadanrme Detailsp~rgsinaal.
Elepyiiiier \ i imidlertid med at fremkime, at "L af »llestere~ms»
E-Povedvzrker er s l ~ r k restaurere&.
t
Dr Steenbesg har tilladt sig
at arbejde nied iSloniiiiaeiilerne som de staar i Dag. selv hvor
clet er muligt at finde tilhage til d d i e Tilstande. Den nordre
Afidtskibspille i Slesvig Domkirke har dela stmrste Betydning for
hans Opfattelse af, Iivordali BJdbredelseii 38 hans ))R:lt7ehurgerstil>
gik for sig, mel1 laan opererer her med et Fotografi han selv har
taget l. og meddeler blot 1 elm Note. a t i Sraps Slesvig fra 1864 er
IPillen fejlagtigt gengilet < Pan Litografiet hos Trap er Pillen
~ltvialsomten hel anden, den mangler Rundstavene og ender ikke
i et straint Sralrezkapitnl. men 1en tungt Ireansprii~gende' h r n i n g .
Litografiet er rrdfort efter en Tegning af den professionelle Arkitektnrrn;aler Heinriclis Hailsen, en Tegning. der - cbet lnaa indreanmes, lian hnae a z r e t et slr~desl0stRids, men lige saa godt og
maaske snarere han h a r e ~óesetprzcist og dygtigt Arbejde. á'B
ved Pilte-t deroin, eftersom Dr. Steenhesg simpelthen har undladt
at is~iclerseigeSagen. En i ~ ~ r l i g g e i i dMuligl-ed
e
lades derfor ude
af Betragtniilgi oni ikke derine Pille red den genneriaf~rtetyske
Restauieriiig er Illeae8 harinoniwret efter Kirkens ovrige. gotiske
Piller 1 Det er Ilike usaiidsynligt.
Heller ikke for selve Ratzeburger-ForhaI1ens Tedko~lamende
har Dr. Steenberg taget de a~ldste,Iiendte Tilstnimde til Udgaiigsyuialct. Denne Forhal er en livadratisli Tilbygning udfor Taarnhygniiigens ~mraclre Indgangsdar. E t S~jleloundti 3lidte~m deler
den i fire Hvzlvingsfag og den har oprindeligt paa sin Facade, der
vendel- mod syd, haft to Portaler. svarende henholdsvis til det ms'sa-e
og det vestre H v z l ~ i n g s p a r . Forhallen, d. u.. s. det store Sajiebundt og Sydfacaden skal i1ideho9de en Rrekke af de grundEsl-ggeiide Kriterier for )Rlesterensj Stil. Pillen er nu dekoreret
med Skifter af g%:ic,eïede Sten, efterlignet i OBjefarve; som F d g e
deraf h ~ r e r >aia\nlig GbasiirtePiniken» til »Ratzeburg-hlesteaens
Kendetegn 3 . Saa en' det jo trist, naas inan å det store Inveritar" m k , der udkom kort fmr Dr. Sieenbergs Bog, kan lzse Pmlgende.
»G%asierte Steir-ie nirgends, Pnnen oder atissen. Kachgemachi
viel in der Vorhalle. und d:i sogar in Schichten durcblaufe~ad~
"
Nin er det jo imidlertid saudan, at PPestauresiriges i vore Dage
j

-

p

-

St. 11. A E :

fig l b .

" 71np S l e s ~ i gII, T a l l e \ e d p 549.
" t . p. 80 og oftere
' Ilechlenburg Stielitz. Kunst und GeschichtsdenXmalei TI Das Lana
Ratzebiirg Bearbeitet l o n Georg Rri~ger Vevibi andeiihurg 193-1 2, 70.
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laves, ligesom iiiaia taver Forfalskninger: saa skuffeilde som rnraligt, og derfor bar vel inailgc ArYræologer begaaet nogenlunde tilsvarende Fejltagelser. Hvad man ikke k a n tilgive Dr. Steenberg
er d a ikke sa meget hans Lheid af denne Art, soria den Aletodefejl, at han Ilar dannet sig sin Mening om Forhaliens F~icade,
Ikke udfra det velkendte Fotografi fra for den store Restaurering
i 1874, men blot paa Grundlag af den n u r ~ r e n d eTilstand. Dr.
Steeilberg hriiiger ikke i sin Bog nogen Geiigit~eIseaf det smsikke
gamle Billede l. og næXIler han overhot edet Reslaureringen, er det
rent i ITorbigaoende '. Sqgen er den, at for Ds. Steenberg inds k r ~ n k e rA%rBiiteliturstudletsig til en I k l e n for AIursfen, for ;limsterrnuring og for plastiske Enkeftforaaaer: alt sligt er tabt i restaurerede Partier, og derfor synes han a t mene sig berettiget til at se
bort f r a alle saadarane-. Denne iaaisforslaaede Specialisering i hlurv ~ r soin
k
saadsnt prEger ogsaa Valget af de Billeder, hrorigenncin
Ezseren er herivist til at stifte Bekendisliab nied Forhallen og
deris Facade. h k fsrste Billede girer alene Gavlens Alfaimstermuringer, det andet er et Nzerbillcde af den bevarede Porial. det
tredje eiidog et. Udsnit af denne
og qaa ikke mere. Hvordart
kan deil Læser, der ikke har r x r e t paa Sledet. danne sig en &%eriirig? Maii skal b a ~ tilegnet
e
sig en stor Fortrolighed med dette
specielle Stof. for man opdager. at Dr Steenberg, 1 sit tilsyneladende saa iaitiiiie Kendsliab. altid gaar anpaavirket lorbi alle store
Trzek for ~adelulikende at give smg hen i ?;ydelsen af de reroe
Si~iaatterier.
En Kritik af denne Beg riiaa derfor P s ~ rbestaa i Paavisningen af, h\ilke store Problemer dens Forfatter er gaaei hlin~d
forbi, og til Barilbeli Gracl denne Bliiidhed for alt stort har f m k
ham paa hfaeje. Vi har set ham lukke Gajnene for det betydelige
hiiateriale, der foreligger til en Klaring af det loliand-fa%stersbc
Krongods' Landsbykirker. Han har ogsaa ment at Iiurine undalaa
sig for era *411alyse af Ratzeburger-Forhalhs oprindelige Facride.
Eri saadan Analyse maa konkludere i.at netop de Stilelementer,
hvis Sammenspil for Dr. Steenberg liomtituerer hanrs »Eatzehurger
Stil», er illiporteret i f - ~ r d i gForm til Ratzeb~irg. Det bliver lasere
end probleinalisk, om man overhovedet tor knytte denne Bys
.
p

' Kruger: Land Ralzehurg p. 55. Her Fig. 1. Sallime Billede hos Haupl:
liurze Geschichte des Ziegelbaers, som citeret af S t . p. 1 8 i , Note I I .
St. il. 81.
Dr. Steenberg h a r sinukt formuleret sit Stilbegreb, f. Elis p. 122, men
hail ser liun paa I i l o l i a p i t ~ l e r ,T r a p e z k a p i t ~ l e retc.
St. p. 72, i4. 77. Det indre reprzsenieres af Pillen. p. 83. Dr. SV.
har intetsteds givet en samlet Geiinemgai~gaf Forhallelis .lrkiiektur.
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Kavn til den Stil. der reprzsenteres af Forh:illen og dens
Facade.
B l a d seile Facadens XrE\itehtur arugaar, iiaaa eiahe-er, aer
har deri mindste Smsiie Bildelrihish Skoling jo strahs \=re I l a r
o\er. h \ o r ~1a1iniiicle14gLheldigt e-i er stillede, idet vi Ilar det b o - trinlige Fotografi a1 TiBsranden for Restaurerilagen; Zek er selvfnlgelig lier. Dr. Steerrbep.63 Undcrs~gelseburde have begj ndt. Det
gamle Fotografi giver el Biliede. der biser Facadela tilritpr~ne!sexist 6rontalt. saaledes at endog en \is geometrisk ,8nalyse ez
niulig: de to Cirkler indridvde I den lier reproducerede Kopi
Y~eviser.at vi biir for os et i'zrB. der oprindeligl i1ia:i v z r e t ~ n k t
B en geometsi.~1,bestemt Stil. Ligesom det Indre. er Facaden vesenatligt Loniporreret over er klart Skema af fire Kvadrater; i disse
er deil store Cirhei. forneden iridslirevrt. De to nederste K v a d r ~ t c a
tegner %'zqgeii med dens to symmelrishe Dore, medens Ga\ len p:m
en fint beregnet oilaade ~ ~ o b s eudr o l e r ale to overste Kvadraters
F'zTlesBinie. Facadens Alidtahsc. \'ed mit Besng paa Stedet troede
jeg eIldaita :at bunnc regne riled, at Dr. Sieenbergs Bog behandlede
det e-xsentlighte 3Taieriale, og det \ a r ui~dgaaelmin Opmzrksombed. at hcana i eri uanseelig Kote l-iardc. citeret Gengiveiser af det
ganlle Fotografi. Dette e-ar saaledes f o r b l e ~ e taiiig ukendt. og derYor L a Je? Plibe. iideli et r y t B c s q i Ratzeb~irgf o r s ~ g eat gennemfere Analysen af den oprindelige. sirerige 131ari til FoshaBBea~c,
E acade. For ~ ~ a x - r z r e r i dFolmnnP
e
er deniie Geiinemf~reiieilnidlertid lieller ihke \zesei~tlig. Ku gcsldei del blot 0111 at klare. h - ~ ~ : r l i d t deline ForIra1 reprzsenterri en s e l v s t ~ n d i g»H$atzelaurg-Stil,
og. kvoraidt vi bor regne ii~etldenne csentuelle Stil som v ~ r e n d e
a i vzseniiig nehydnlng for deni > nordlyshe IaiclfSydePse» P D m ~l-arki Begyudelsrn af det 13de Alarli.
Ctreaig Symilietri przger deli oprindelige Plan til Pacsadrqs,
Planen er rmdb:~stet ai en .lrhlteRt. der setter cn Reláei-murel C;r
:<el c u n ~sial selvbel idsle Signatilr. Smglen ti% For~taaeIsenaf hans
Tanke. En Mester med deiirie klare Personlighed var der maaske
iiHea~ingi a t k& efter. og4aa i ~ d e ~ i f Ratzebiiirg.
or
Dr. Stee~aheri;
aner imidlertid Ekhe hans Eksistens, jeg h a n i Q)jelhliLhet ikke Porestille mig. h \ o r andre a'zrher af ham ,hal kunne findes ' - Dr
Steenhergs Raizeburg-JIester > har irigen Lighed med derane vir-

'

Eli Relief-muret Cirliel, der minder oni denne, skal f i i ~ d e si Schönharisseil. efter 3ieddeIr.!se f r a Stud. mag. Hans Lassei~. Dernied passer de
o ~ r i g eTr-I;. der riiaaslie Iieiiforer Portalrarilriieii til Jericlio~vskoien. Dog
inaa i?rïertf:r:d hIuiighedeii for eii Sai~~~ireiih*eiig
med det iorsvui~diie;romailslie
i
bril:ecli
-.
uiidersl+ges. Jvrif. n ~ s A%fsiiii
t ~ of j m 6 . Iiriiger: I,ai16 Watzeburg p. 55.
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Forlialleiis Facade efter Restaureringerr. (Repr. med Tilladelse fra Staatiiclie
Bildstelle, Berlin).
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oha an PIesiier.

kelige Arkitekt, der tziihte saa strengt geometrisk. Den fine
Narnioni mellein Forhallens Grundplan og oprindelige Facade
h ~ r e rikke med til Karakteristiken af hans Produlition. End ikke
den vigtigste af de dekoratile Detaljer: den monstermurede Cirkel
I Gavlen er konainet ined som vaesentlig, Dr. Steenberg inleresserer sig Iiun for Facaden, fordi den incleholder et vist Antal smaa
Jlotiver, som lian mener ab kende andeisteds fra: Rundstave, lodret
Sildebensincrimstring, Portal med lilokapitzler, Sokkel-Ramme om
Portalen. Særligt dette sidstnævnte Motiv ler vigtigt Ior hans
Teorier.
For den, der ofrer Tilstanden fur Rcsiaureriimgen tilbnrlig
Bprnsïlrksonmlied, er det inlidlertid iridlo sende, at netop Portalrammens Motiv kun lian vzre importeret i færdig Forin til Ratzeburg,
Dets Oprindelse inaa smges andetsteds. Det gainle Fotografi dohumenterer, at det er i skrigende Disharmoni inecf den Symmetri,
der er i'zrkets Grundpraeg, naar den ene af de to Dere er blevet
indfattet i denne rektanguiizere Ramme. der noIi harer med til
Forhallerms tidligste Bygningsliistorie nsen ikhc til den oprindelige,
strenge Plan. Rammen bestaar af ikke mindre end fem Skifter af
smalle Forinsten, sammensat til en Profil, der mincler om en bred,
flad og kantet I-IulkehS. Virkningen er icrjnefaldende. men brutal
ved sin tomt dekorative Karahter. JIotivet angiver tydeligt sig
selv som et Freminedlegeme i I<ompositionon, idet det optrzder
fuldt f ~ r d i g ved
t
den ene. men encl ikke er aniydet ved den anderi
af de to ellers helt symmetriske Dmre. Det har ikke kunnet gennemfores for den nu t i h u r e d e Bnstdnrs \'edliomniende. -4skitrlitonisk set har der siinpcltben ikke l e r e t Plads; to opadstigende
Rammer i hJidtfeltet \ilde liave lebet ud i eet, soin l a a d Farve.
Rammemotivet blev opgivet halavejs. Allerede det havde crdelagt
den oprindelige, strenge Plan, og der r a r en vis PConselivens i
at man Ilarliundreder senere, ved Restaurerinigei~ i i870erne,
gjorde livad man kunde for helt at iidslette Mindet om den fra
Imst af planlagte Synarnetri. Nii rsber kun dat gamle Fotografi,
h r a d en fin ,JrBitelit engang liar trenhk sig ined denne Facade.
Kaar Dr, Steenberg kun kender de Detaljer, der tilfzldig\is har
overlevet Restaureringens 'VBishaiidling, kan han ikbe vente, at
nogen skal kunne anerhende, hverken hans Metode eller hans
Resultater.
Det er ihlie blot den arkitektoniske Analyse af den sprindelige Facade. der iiser, at Raininemotivet er fremmed i Ratzeburg. P denne Forbindelse er dat ligesaa vesentligt, at der ikke I
Ratzeburg findes Foreids-t~iiriger. fra hvilke APoti~et karl have
udviklet sig. Det er importeret fuldt fa~rdigt. @t JIotias Oprialdelse nzermer vi os, nnnr \ i finder et Sted, Bit ol- mere ild\ iklede
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Foriner af dci, staar Side om Side med mere arkaiske Forsog. En
saadaii Rygning har Dr. Steenberg fundet og fotograferet: 1áliosfe~birken ved Diesdorff syd fra Elben.
Die.idorPf hmer til dela store Gruppe af skgnne romanske
Vzeiisker, der arkitekli~rliistorisk set grupperer sig omkring Jericho~vsdejlige Klosterkirke. Men dn Dr. Steenberg - 2i priori
iiiaaa det vel kaldes - er vis paa, ak PorSaBnloti~et er udforrnet i
Biatzehurg erobrer han. enda uden Diskussion, Diesdorff for sin
iiktivr hiester. Hans Paastand s121 er saa frit ovenover al Dosnunientakion eller lignende. at der simpelthen ikke er noget a t gendrive
Heldigvis h a r Dr. Steenberg dog fotograferet Partier af
denne Kirlie. Af dem frernganr det tydeligt, a t deli paa sin sydlige
Langside h~ det rektaiigulzre Portal-Felt med en forholdsvis
simpel SokBieBproiil til Raanme og at Notivet er gentaget p a a det
lidt yngre Taarris Dsffront, rigere end fer, men ikke helt saa rigt
som i Ratzeburg 3. Der ailde derfor have raoret nogen Menmg H
en Paastand om, a t Rlstitet var udformet i Diesdorff - det kan
dog antageligt ogsna komme andre Steder fra" :men eek staai
fast: til Ratzehurg kom det som faerdig Hriiport, der h ~ r e rdet
hvert Fald ihle hjeninae. Naar del-. ogsaa i Risby ved Slien forekommer i sin faerdige Form 5 , ligger der saadedes heller ikke deri
noget Tegn paa en Forbindelse med Ahatriter%aiadetsBispestad.
Vi lian blot konstatere. at een enkelt Gang er dette Aiotiv, antageligt
f r a Diecdorif-Jerichow-Egnell. sprunget saa larag8 mod Kord. FEnomenet \enter caidi~upaa en Forlilaring, det synes at \ % r e saa
temineligt isoleret. Risby u a r for Dr. Steenherg Forhinde%sesleddet
mellem Ratzeburg og Sleslig, Forbindclsela har rist sig i~iiiagialaen.
Selv cm det 3li~1ldeblive gjort sand'ynligt, at Heinrich Hansens
Tegiililg af Sles~ig-Pillen\.:xa- upa:zlidelig, og at denne cr autciltisk
4 sin nuvzrende Tilstand. es der dog intet til a t knytte den Forbiridelse, soiai Dr. Steenberg mente at have paaxisi.
En Ratzeburg-Skole, dannet om Forhallens Arkitektur, knar
eein Gang for alle hena\ise$ til Skyggernes Yeideim. Den h a r aldrig
haft Realitet og faas det Eieller ildie. I7i hall derfor spare os en
detaljeret Genriemgang af hele dela I ~ s eMosaik af Detaljer, hvori

'.

hlair oplever et ualmindelig rent Eksernpel paa en circulus r i t i o s u s af
ubegrundede Paastande ved a l slau efter udfra Wegistrets Stikord D i e s d ~ r f f .
p. 210.
St. Fig. i O , p. 41.
-- Xaar der i i ~ i d e sKiokapitzeler paa denne Portal,
s Si. Fig. '2i. p. r > .
losnes ogsaa dette JIotir frn Ratzehuig, Smlgs,. St. p. 52 etc.
Sn~lgri.St. p. i7 og ibid 'Tote 2 .
Si. p. 03 fig. 11 og p. 73 fig. 25.
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Dr. Skeei~bergsForsog paa en Dokuineiatation bestnar. Hans egentlige Fejltagelse er dog den. overhovedet at tro paa, at Watzeburg
har betydet noget videre i Arliitelitrirhisforien. Del irraa her bernzrkes. at Dr. Steenberg intet F o r s ~ glaar gjort paa a t uradersege
Ratzeburg Doinkirkes mulige Betydning, blot for selve del nosdtyske Kirkebyggeri. Ved HjAp af de store tyslce Inventnr\zerker
er det dog anuligt at orientere sig i Sporgsmaafet. Jeg har gjort
Fors0get og kan kort og godtforsilire om, at endog 4 Nordtysklands A4rkiteliturhistoriespilles denne ensomme Bispestad paa sin
F l a l v ~i S l i o ï s ~ e nkun en trbetvdelig Rolle. Den danske Kunsthistorie paa sin Side lian helt inndlaere et Ratzeburg Kapitel rilen ikke et Kapitel oml Liibecks zfgorende Indflydelse.
EP.

Det romanske Lfibeek.

Det lian ase P~iige,f ~ det
r store og vzgtige Kapitel om det
romariske Liibeck og den dnnske Arkitektur bliver gelinerirarbejdet. Den eksisterende Lifterateir yder lrun den sparsomste HJaeYp.
Selve Problemet er ikke bleveb opdaget. Her lian det derfor kun
f o r s ~ giss ~antydes, hvordarr visse Rovedlinier maasbe \il kunne
drages. Jdit Udgangsp~inkter Dr. Steeiabergs Bog, hvor inan kan
sige, at Forfatteren i sin S ~ g e neAer dekorative Detaljer Iinr snublet over de store Sp~rgsnnaal,uden dog derfor a% begynde a t forstaa deres Rzkkevidde 3,
Ti1 Indledning blot et P a r Ord om de politiske og ~ k o n o miske ForhoBd mellein Eilibeck og Danmark. Efter Henrik Lawes
Fald i k180 og under de dergaa f ~ l g e n d elangvarige indre Kampe
i det tyske Rige sker der en brat endr ring i det Iyhske Borgerskabs Holdning overfor Danmark. Fra at vEre skarpt antidansk
svinager man over tik at sage Beskyttelse %os de danske Konger.
Helmold, der skrev, anedens Byen endnu neid godt af Sachserheitiiagens s t ~ r k ek-Iaand, karalktesiserer Danaesnes Konger paa
Valdemar H's, den stores Tic], som »dorske og ligegyldige, altid
svirende ved uafbrudte Drikkelag og derfor nzes-ieri stedse ufalsomme for de Slag, som rammer deres Folli» ! Hans Fortsaetter,
p
-

' De

samme. der b e n ~ i s e stil i nzeste Afsnit.
Jeg beklager, a t jeg ikke har kunnet fremskaffe et 1Billedmatei.laPe ti4
Cennernillustrering, szerligt af dette Afsnit. De Billeder jeg hender er, grafisk
set for en stor Del af ringe kvalitet. Jeg henviser nedenfor til de tyske Pnlcnt a r ~ r e r k e r sog aoidre Billeder
' Smlgn. St. Rap. ITT:S okiibeck-Ratzeburg), og Kap. IX.2 p. 138 f.
Svendborg.
R Helmold II:ES. eiieiet efter E.ierbegaards Overs p. 279
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Xr~iold,derimool Pnclg~r~ges
sine Byshorn Respekt for I h u d \'I,
T'alderisar II og Absalon IInn hnrte inaaske selv til det Parti, der
a"leré.de i 1181 sagcie: ,Lader os olergive Byeii Li1 Danernes Konge
og finde Naadc- for han. O j i ~ e i Sna T!] han redde os fra ethl er",
fjendtligt Angreb (fra Kejsereid og derhos give sit Miinde til at ul
inna dri-i e I<olPmandssltab P ilaris Enilcl. og ingen vil ki-anne volde
os Ufred saalange a i staar urider Iiails Vzerge)) l. Deéie Iller Programmet for Etibecirs Politik. og Tyskerne fandt i Valdemar ES,
som Hertug og Konge, clen rette bland til dels Genne-inf~relse. lTom
iP'atioiaalrornant-ll;s Helteltoxge pazitog sig at J I ~ ~ Yde4
?
betrzngtt?
~iordtyskeBorperskabs Beskytter. Ti1 det lybske Folks Tilfredslaed erobrede hail dets By. 1?183n hilste h a m *ined megen Fryd og
GTzixle) og det havde Inan s o d Grurid ti%. Det a a r Laibecli. som
nu erobrede Danmark. 1 Lobet af d r 50 Aartier da Byen bm8e
til Danekongens Rige, mna der a z r e lagt et solidt Grundlag foiisenitiden. H de aizste Aarhrzndrec!er bier Danmark ahonomisli
og Ila~lturelten P r o l lns undea Hovedstaden Lhibeck.
Dr, Steenberg h a r den store Fortjeisste, vistnok som den
C ~ r s t en l h a s e behandlet et Udsnit af Liilseclis Kunst i en Bog,
hvis Hovedopgave er :it give Bidrag til den tlanc1i;e Guiasts Elistorle.
Men det er ililte faldet halla ind i denne espansis e St-or3tnd at s ~ g v
@erairet for den umisliei~delige >nordtyske Indflydelse > , der begynder at p m g e dansk H<irliehyggeri allerede L Begyaidelsen af det
ESde d n r h . Det er Prnicllertid ikke s \ = ï % at olerbevise sig om. at
der I hvert Fxld er god Blening i ogsan for saa tidlig en Tid at tilk g g e LUbeck en meget rzesentlip BetvcGning for a o r hjemlige -%rliitekturhistorie. Denne Nyk~yggerstacPhar ganske givet hurtigt uaiviklet e l saa betydeligt Fond :bi aittir arkibektoiiisk Sraditiors. a t
Paaairkninger sinapeltheli mna =mre krzengt ind bos de mere @Iler
minadre iiafh~ragigeNaboer, LUbeclis Bygnirigshlrforie begynder
for os i-iied dela store Brand og Beairik Lalves Overtagelse a l E e r a-ed~mnametP P 1.59. Dornliirlier>, senere s iet til den IaeIllge Johaanes
D ~ b e r e n ,blea efter d e sidste Cndersngelser grrsndlagt i 1163
maaske det forsle I deli lange 1Rel;lte af kirkelige Bvggeforeiagen8 r r . der paa denne 'Tid skad op - )med arzeerlhinl~s%i
Hast», soin
man plejer at sige. B\.rnzi~deil;skiiike, S:ta Maria, stod fzrdig i
sin ~ E d s t eSEaiiilieSse f ~ 8150
s
og P slette Aar n z s n e s ogsaa Petri
Kirlien, sumb. en snu forsauiadet S. ,Bacobslitaoke; r e d 1175 havde
Henrili Lmrz opfort et Kapel for S. Jolsaiii~esEsangeIisten, 117'7
'$

Arnold \':12, P. liierl;egaards Overs. p, 205, Siialgil T I : l 3 Elg.
"aupt
1923, ácruger: Laild Ratzeburg 1934, p. 50. Dr. Sbeenberg p. 47
f d g e r den teldre Datering, b i l 1173, efter Bau- II. I<unside~ilxn.,Liibee?;: III
Igi2a3 p. k2 f.
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gruridlagdes Klosterkirlie~a S. Johannes, hvis Fundamenter blev
udgravet i 1902, og for Gotikens Erobring af Byen eksisterede der
desuden en S. Egidius-Kirlie. - JIarkedsklrken, Byrnanndeiies S : f n
Maria udtrykker i sin Bygningshistorie Borgerskabets Vilje ti1
stadig at h v d e sig overfor Kleresiet sipm de forende, de moderne
paa AlskiteliturensOmraade. og ri faar heraf et mzegtigt Indtryk
af, hvad Kirkebyggeri og drliitektur har betydet i det offentlige
Liv. I Labet ak det farste harhuildrede fulgte paa eet Sted fise VEsentlig torskellige Mirlier efter hinanden, hvoraf de tre var ;%lonumentalbygninger eif stort og storste Fornaat. Ailer forst maa r i
regne med en Trnkirke. der ikke har eiterladt sig Spor. De zldste
Murlierner hidrorer fra en rnangtig ronaansli Basilika, m m man
sekoiistrsierer efter Domkirkens ForblPlede. Som tredje Stadium
folger en endnu s t ~ r r eHalleliirlie i senromansk Stil hvis Gavle
endnu staar omkring Koret paa den fjerde Bygning, den rent
gotiske Basililia, der opfortes efter en Brand P Midten af det 13de
Xarhundrede. Det er den, som staar endnu l. Dens O p f ~ r e l s ebetyder at Liiibeck og dermed Norden antager deli flamske Gotik
som det almindeligt fulgte Forbillede.
Eiibeck selv blev i de folgende Aarhundreder den helt gotiske
By, som vi liender i D 3 3 Selve Domkirken ombyggedes efter
B260ernr til den gotiske Hallebygiling, der staar endnu
Desv z r r e for Kirkens Sli~nlied,men heldigvis for Historikerne var
denne Ombygning ikke helt gennemgribende. Rlidtskibet og M s ret af den rorlaanske Basilika staar endnu soin Kirkens misharidlede Kerne. Det er udfra disse stcerkt medtagne L e ~ n i n g e r at
, ri
x-~sentligstmaa danne os vor Opfattelse af det romanske Eiibeek.
For enhver, der vil studere Forholdet mellem daiisk og tysk
3 de romanske Tegelsteiisliirlier, maa Hovedopgaven vzere den at
klarlzgge dette forsvuradne, forste Liabeck. Dr. Steenberg er gaaet
forbi Opgaven, idet h a n kun har taget Hensyn til det Pidet, der
e r hevaret: men det maa slaas fast, at ved alle Gaader B nordtysk
romansk Arkitektur skal inan undersmge 3luPigheden for eii ,%fstarnning fra det fors~undne.romanske Liabeck. Her er der blevet
arbejdet iiifenst og med store Midler paa Tidens arkitelrtoniske
Problemer: her er cler JIeniiig 1 at sBge en Skole for Bygmestre.
Liibeelis romanislie Arkiteliteir. selve Kilden til Byens aIdste Askltekturhistorie er desvcerre for s f ~ r s t eDelen tabt, merr vi kan ikke
af den Grund se bort fra dens Betydning.
Rfetodisk kan vi iiea tage Udgancspuiilit i Dr. Steeiibergs Be-

Oxenfor er givet et kor2 Resume efter Baupt. Sch!esivig-Halstein sam:
U a a - u. S\unshdenhm. Lubeck II-III.
Bau- u l i , Lubech III p. 48
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handling af S. Kicolaifiisbeai. i Svendhorg. den gamle Sgnske R&&tadmidt i det rige og frodige Bhav. For denne Kirkes TedBommendc har Dr. Villz. Lorenzen allerede i P911 helt rigtigt paavist en
stilistisk Forbindelse med de nordtyske Basilikaer P 1,iibecks Omegn, i Eutini, Xitenkrempe og h l ~ l l n .der lige saa rigtigt alkid grdpperes i tzt Sarnnienhzng med den bevarede romanske Kerne i
kubecks Donlliirke l . Dr. Sleenberg er helt klar over disse Foriicald: lian har stanet overfor det f o r l ~ n g s tanerkenidie S l ~ g t s k a b
mellem en stor dansli Kirke og Hovedkirken i den By, der paa
een Gang var Danniarks og Nordtyshilands wkonorniske Hovedstad. Men desvarre har han uiiritisli anesliendt Dr. Lorenzens
besynderlige Datering, der safter Oyfnrelsen af S. Nicolai i Svendhosg til harene omkring 1340-50, da den »nordtyske Indflydelse.
allerede var gammel P Gaarde og saa smaat red at blive eneherskerade. Dr. Steenherg har derfor ikke Bunrmet regne Svendborg
blandt denne Iiidflydelces Indfaldsporte '. Derfor har han heller
ikke kuiinet opfatte kiibecks lirkelige Betydning.
S. Kicolai Kirke i Svendborg repszsenteres i sin nuvzerende
Skiklielse fire udprzeget forskellige Byggeperioder
Som dm
~ l d s t eDel af Bygningen ids skiller sig klart en tresliibet, t a a r n l ~ s
Basililca. i en arkaisk og helt upyntet somaausk Stil. Det store
Kor er, i skarp ikIods~tniiigtil selve Basilikaens Skibe. przget af
den overbroderende hldai~stermuringder var paa hloden i den romanske Stik allersidste Tid" Den tresidede Korafslutning reprsesenteser den tredje Byggeperiode, den er t ~ p i s k~ing-gotasi~,
inedens Taarnet er bygget til. antageligt P det á5de Aarh. Dr.
Steenberg og hans Forgznger daterer faktisk Basililiaeea og Koret
under eet, som om de var samtidiqe. dels efter Rorets yngste Stilelementer, dels efter Basilikaens Ha-zelvinsager - der jo som hekendk
I ~ a nr z r e saa meqet yngre det skal v z r e end den Bygning de aberlivze8ver. Hvselvingcraies Teknik og en Kotits om, ak Byen er b r ~ n d t
124'7 gor del sandsynligt, at de er sat op kort efter, men selve den
as-liaiske Basilika maa \ i helt og Iioldent datere efter dens egne,
og kuii efter delis egne Stilelemenler.
Dr. Stcenberg har klart indset, at den sene Datering saa
evident modsiges af Basilikaens egen Stil, men han har valgt det

<

Vilh. korenzen: St. Sicolaj Kirke E Svendborg - i Svendborg Annis
Aarslirift 1911; p. 115 f .
"t.
Kap. V,
"ode
Opinaalinger ved Jlagdah; Kielsen o. a. 1898 se Tga. til zeldre
iiordisk Archiieiitur 1V S, 3 R p. 8 f f .
"Ibid.
p. 11, Beckeit: Danmarlis Kunst I p. 158.
Becket'r: Danmarks Kunst 1 p. 361. Jeg kender ikke selve Notitsen.
1O
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Johan Plesner.

belt umulige Standpunkt ikke at forkaste Dateringen, men at betegne Basilikaen som - et »forzldet Anlzg», karakteriseret af
»gainmeldags,) Konstruktioner etc.
Hverken han selv ellier Br.
vilih. korenzen har andre Dateriagskrlterier fra selve Basilikaen
end netop Nvzlvingerne og. et lille dekoreret, helt ubetydeligt Kapitzl, der paa een eller anden Maade er hlevet anbragt paa en Halvs ~ j l ie det nordre Sideskib 2. Dr. Lorenzens Datering blev fremsat
under et p o p u l ~ r tForedrag i Kirken, Dr. Steenberg har ingen
somhelst Grund haft til at tage den h~jtideligt.
De forlzngst anerkendte Ligheder niellem Svendborg-Kirken
og Eiibecks Domkirlie - i Virkeligheden et Stilfællesskab k a n nu
vurderes efter sin virkelige Betydning. Den fynske S. Nicolai faar
ikke blot sin rette Datering derved, den kan ogsaa indordnes som
et vzrdifuldt Led i den lille Gruppe af nordtyske By-Kirker, hvis
hele Karakter og Historie viser, a t deni Xrkitelttur, de reprzselnteser er rent Eyhsli.
Svendborg, Eutin, hi~llrn og A41tenkreinpe, fire storstilede
3asllikaer, og dertil antageligt Aarhus Domkirlie paa et zPdra
Stadiuiaa af sin Bygningshistorie, grupperer sig stilistisli. helt klart
omliring Eiibecks Domkirlae. Naar denne store, faste Gruppe af
Monumentalbygninger engang bliver studeret og behandlet saa
indgaaende soin den fortjener det, vil ri rimeligvis alle erliende her
at staa overfor inaaske den ejendoiiiineligste Indsats i Kordelis Bygningsliunst. Vi har heroppe ved Dstersoera haft saa meget Epigoneri.
Vi er stolte af de elegante Virtuoser des i s z r i den seldre roinanske
Periode saa frit har valgt Teknik, Planer, Opstalter og deliorati~e
Motiver ud af Sydfrankrigs. Rhinlandenes og Korditaliens rige Formad. Vi kaevder med Rette, at vore Kiinstriere har udformet de
plastiske Enkeltheder med selvstaendig FornernailePse - selvom vi
vel nzeppe vilde fere Krig med Italien om, Rxor disse Kunstnere
var f ~ d t . Overfor denne danske Rigdom gaa virtuost benyttede
Motiver synes Lubecks Bearbejdelse af den romanske Stils Opgaver baade fattig og m g e n . illen den praeges helt igennem af
den saerlige Xlonioiiiani, denne Holden fast ved store Ideer, der e r
ejendommelig for de store. skabende Bevaegelser i Kuiastei?. Man
lzegger ikke a n gaa, at hver Bygning skal vEere forskellig fra de
foregaaende, tvfertimod, man holder stzedigt fast ved hestelille,
klart stillede Opgaver. som man. om og om igen, veiider tilbage
til, i V-rk efter \'mk idet man stadigt paa ny genneinprmer alle
Si. p. 140 f.
Bill. St. p. 139. Dr. Lorenzen omtaler desuden, AarsRiift 1011 p. 138
Basers og Pillrrs strenge Stil soni hdeii romanslie Sojleorden i OpIos~iiilg L
De seprzsenterer den mest arkaiske. Lybske .Ilurster~sstil.
Z
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Forhold og Enkeltheder. Processen er ikke uden Lighed med den
nsoderne Industris Seriebygning. Saadan opstod. ud af opsamlede
f d l e s Erfaringer om ligeartede Opgaver Sydfranlirigs romanske
Stil, Nordfrasalrrigs gotiske, Saaledes opstod, i det f 3dc Aarhundres
Slutning den florentinske Paladsstil. I Stenhus efter Stenhus P
By op paa Land gentog inan de samme Motiver. indPPI Typen var
~ i i a b tog genneinar%~jdetalle Forhold, den Type, der uden Brud
i Udviklingen blev til Renaissancepalladset.
Den store, izorcliyslie Iiirkestil naaede ililie at b l i ~
e gennemf ~ r btil en saadan Iilassisk ,4Pklari~igaf sine Former og Forhold.
Deli havde kun et lille Aarhundrede at levc i. ,$lierede ved 1-60
blev denne Begyndelse til en selvstaeiidig Udvililing brudf. Den
farrdige Gotik iinporteredes t d Narrekirken i Eiiheck.
Den store romanslie kubecker-Arliileliturs Historie er ikke
skrevcf. X<unslhistorien er sacl ridt jeg ved ikke oprnzerksom paa
dens Interesse. De grundleggende Data maa enclnu ledes frem af
inlaventarievzrliems
ofte fortrinlige. men uerisartede hIaterialsam*.
imger. Jeg kan derfor her kun bringe el risikaheit f ~ r s t eF o r s ~ g
paa at tegne Hovedlinierne i Gruppens historiske Saminenhaeng,
Det e r fire fuldt bevarede romanske Basilikaer i Svendborg,
Entin, 11miln og Altenkrernpe, som VE skal sammeriligne med de
hevarede, centrale Dele af Liibecks Domkirke. Mere indgaaende
Unders~gelserlcoanmer til a4 afg~ire,om ililie flere andre betydelige Vzrliea. hmrer nied i Gruppen. Jeg tcprrker iszer paa B~liirlien
i bfarloxv ' og pna Aarhus Domkirke i en Byggeperiode, til 11vilkerr
vort Kendskab dog er af hypotetisk Art '.
Alle de nzevnte Kirker er treskibede Basilikaer bygget efter
det saakaldte bundne. tyske System, der var den samticdige lionSikirrent til dein nordfranske GotiBs L~aniingaf clen praliticke Opgave som stilledes alle Sidens Arkitekter: den stabile 0%
erkivaelving
af de ste3rst mulige Rum. F r a det Pnrste Spadestik i Grunden sigter
;rian mod W\~lvingernme.som I den saalinidt gotiske E ~ s i ~ b nbliver
g
nekfa~igulzere,tvzers over Ruminet. Tyskerne valgte helt alidre
Veje, de I<upler, næsten byzantinsk, Midtskibets Hvalvinges over
Biunst- und C~eschicbtsdenkm5ler,Mecklenburg Schn-erin I 1898, ved
F r . Schlie. se Plaiiei~p. 401.
' Aarhus Domkirkes Bygningshistorie lsiirdme egentlig heir:~gtec som el
ierra iricognita, Indtil Arkitekt Mogens Clemillensens længe ventede Monografi
foreligger. Jeg vover den ovenfor freinsatte Piiastand paa Grundlag af dygtige
Studier reci stud. mag. Hans Lasseil og stud. mag. Preben Skor. - Et ejendommeligt Xrkiiekturvzrk af anden Art, Hallekirlien f Gadehusch lad'er sig
?ige,somde ovennevnte hestenme som lybsk romailsk ;IrkiteB!nr. risinoli eet af
dennes Hovedraerker.
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Iivadratiske Grundrids. »Kuplernes\) RzkBe er Kirkens Hovedrum i hvis Laengderetning disse vzldige Hvaelvningsfag mades i
Gjordbuerrres aabne majestztiske Portaler. Alod Vzeggene tegner
sig de tiIsvarende, vældigt opstigende Buer, oppe under hvis Lenitfa
B'indu.erne har maattet rykke sammen, parvis. Storheden og
Vidden under Midtskibets h@jelyse Himmelglober hlliver levende
for os, Idet hvert af disse HvaIvningsfag ti9 hver Side under Vinduesparrene aabner qig med to lave Buer ind til de to lave, m ~ r k e r e
Sideskihsfag. hvert belyst fra eet lille Vindue. Set udefra, przges
Bygniligen af samme Rytmes Ekko: de Save Sideskibe med deres
ubrudte Raekke af Yinduer i eens Afstand fra hinandeil, det h ~ j e
Midtskib med dets f,jerne Vindiaespar l.
Efter sin Oprindelse horer Systemet til red Rhinen og H 1Ves-tphaleu; paa Iybsk Grund udvikler det sig antageligt uden at tabe
Kontakten med, haad der skete i disse gamle Kulturlande. Desv m r e kan jeg ikke gare Rede for denne Baggrund men maa indtil videre indskrzenke mig ti8 en isoleret Betragtning af denne lokale
Gruppe af Vzrker, der for mig synes at have saa staerlrt et Przeg
af den Iionsekvens hvormed rnan har arbejdet med selve Systemets Hovedvirkning: den rumlige Rytme, der skabes af Forlioldet
rriellem Midtskibets store, lyse MvzPvingsfag og Sidesliibsfagenes
lnve, rnorke Accompagnement.
Jeg har herved maaske i nogen Grad foregrebet Redeg@ielsen for, hvordan selve Udviklingslinien maa tegnes indenfor
denne Gruppe af Monumenter. Det er et Antal af sene romanske
Kirker, i-i skal danne os et Overblik over. Det udefra givne Dateringsmateriale er svagt, som s~dvariligt. Stilen giver vores egentlige Kriterier, og vi m a a d a have Lov til at gaa ud fra den allerede
antydede Overensstemmelse med Tidens alminclelige Tendenser.
t et Gendem der i Nordfrankrig allerede forlængst havde f ~ r til
nembrud for den nye Stil, som ri kalder Gotiken. Blandt de sent rorrianske Kirker har vi Lov at antage saadanne for de yngste, hvor
Proportionerne frernhaeves Hojden og hvor Midtskibets store Vin-

' >lagdalil Xielsens Opmaalinger illustrerer Typeil godt. Stendborgs
Midtskib har ltun to N~ælvirigsfag, samme Alltal i M ~ l l i iog .4lteiilcrempe, 3
Fag i Eutiri, 4 i Lubeck. allevegiie forudeil Koret I @st og eveiitnelt Taarnfag
i Vest (Eutiii og Altenkiempe), se Henv. nedenfor.
IIer blot den Bemzrkn. a t ogsaa i Ratzebeirg er Domkirken bygget
efter det bundne System. De Ligheder, Dr. St. paapeger med Euheck og Danmark (s. 1 7 f.) er Detaljer. antageligt uden Betydning Det vigtigste e r den
fundamentale stilistislte Ulighed med LiibecRer-Grisppeiis hrliitektiir. Smlgnn
Kruger: Land Ratzehurg p. 64 og 61 hvor SoKlielprofi!ew betegnes som del
eneste. der er f ~ l l e smed P,ubeckt
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duespar er roliset paa Bekostning af Sideskibenes smaa Lysaabxlinger. H den Ivbske Gruppe af senromanske Basilikaer synes inan
netop at kunne iagttage en udprzget Tendens til at gaa i H ~ j d e nog
til at oge Storrelsera af Bfidtsliibets Vinduer i Forhold til Sideslilheiaes. Hvis vi ordner dem B en Rzekke efter disse eiementzre Kriterier
og antager denne Rcelike for den kroaiologiske, viser det sig, at de
ovrige Kriterier stemmer med denne fcrsogvise Datering, ja syne5
a l bevise den.
F e r jeg Erenal~ggerrnnri forelobige Gruppering blot deir Bemaerknilig, at ingen af de bevarede HCirIier i Liibecks Sphzre k a n
Bajdes egentlig p r i m ~ r e- Domkirkens Kern*e selvfdgelig undtagen. De andre afspejler kun for os en primær Udvikling, der
er tabt med det romai~slieLiábeclis Ombygning i gotisk Ticl. Den
Linie jeg i det fdgende skal skitsere maa derfor ililie airtages ak
gaa f . Eks. fra Svendborg til Eeitin, derfra til Palwlllw ete.; Stilbevzaugelsen udgaar helt igennem f r a forskellige, for St~rstedeHentabte
V ~ r k e ri selve Liibeek og herfra antageligt direkte ud ti1 de bevarede hlonurnenter, som ikke behover at star, i noget unniddelbart
Forhold til I-iinandera. Ti3 en Forstaaelse paa een Gang af heor
intimt disse Kirker horer sammen og af, til Rkillien Grad deres
AsPil$ektur @seraf fzBPes, tabte Kilder, lian det tjene, at Sxendborg
S. Nicolai saa at sige kun rummer Detailformer og Profileringer
des er kendte fra Gruppens tyslie Kirker, men at en Optzlning at
Ligheder vilde fnre til det Resultat, ak der i Tal var omtrent lige
mange Orerenssternmelser med hver a l dean. Det er jo imidlertid
ildie ved cni Statistili over Detaljer at man kan naa til en egte
Grupperiiig; vi anaa ind Dati det vaesentIige, Strukturen, deil lee ende Teildens i Retning af at skabe stmre Rum, rigere Lys.
Selve min Gruppering har v n ~ g t e l i g tindtil videre et P r z g
,-ef Forelobighed, 1s-r fordi jeg endnu ikke kender alle disse Kirker
af Selvsyn men for ileres Vedkommende er Ilenvist til delvis utilfredsstillleirde Billeder i de tyske Hnventarieveerker. For Liábeck
Domliirkes Vedkomme~ideannngber vi det falde Nateriale til en
Unders~gelse af Forholdet mellem Sideskibenes og iiliidtskibets
E ~ j d e r . Af de gamle Vinduer er kun "& P a r i Tvzrsliibet bevaret.
BB~
vi~kan
S regne med de foreliggende, omhyggelige Rekonstruktioner' har Forholdet imidlertid v ~ r e tdet samme sum i SvendI~org,hvor Sideskibenes Vinduer ikke er ret meget mindre end
aPJidtskibets '. I Eutin anes man Begyndelsen til den Cdrikling.
?

Bau- u. Tiiiiistdei~l<m.:Ballzer u. Bruris: Liihccli i11 p. 23 f .
'Eidre nord. Arcla. S\' 3, p. O.
Haupt i Schleswig Holslein 1'4 gp. 267, 387.
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hvis Fortsættelse er tydelig i h4cilln og hvis Gennemforelse i Aktenkrernpe syiles at naa sin yderste Konsekvens: her er Midtskibets
Vinduer dobbelt saa h0je som Sideskibenes
Den tilsvarende Ud~;Yblirigsrcekkegenfindes, naar vi g0r Midtskibenes Gjordbuer til
Iagttagelsens Genstand. De er runde i Lubecli og Svendborg 43
spidse i klolln og Altenkreinpe6 (hvordan de er i Eutin ved jeg
ikke). - I Liibeck Domkirkes Midtskib opfanges Gjordbuerne af
flade Ho\-eclpiller, ti1 hvilke de ligesom er fzestnede ved Konsoller
Det ligner en Gengivelse af en Tomnierkonstruktion, og denne for
Mursten saa primitive Sainling kendes vist overhovedet kun fra
deilile Kirlie - og fra S. Nicolai i Svendborg '! Iionsollerne her
er umiskendeligt e n forenklet Gentagelse i Mursten af de fire
Gibsbetonkonsoller. der endnu er bevaret paa Udersiderne af &Pibeckerkorets Vestpiller g . I det indre af selve dette monumentale
og dette System. er fulgt
Kor o'pfanges Gjordhueriie af Hal~scajler'~
1 Eutinll -kIs!lrilbg Altenkrempc13, samt i Aarhus. I kubeck er
Kapitælerne - ligesom ogsaa Korets Gjordbue-Konsoller - udskaaret i indsatte Gibsbetonblokke; á de senere Kirker finder vi
niurede Trapezkapitzler
Det IilassiskeDateriiigsniiddel overfor de nordtyskeMurstensKirker er i0vrigt Redegmelsen for, hvor ncer eller fjernt man 9-3
den ene Side er fra af den ~ l d r Tids
e
Anivendelse eller Efterligning
af Brudstenens eller Gibsbetonens Stenliugger'detaljer, %il den
anden Side fra den modne, »skciiine» Teglstensstil, hvor alle Dele

'.

"".

I Ibid. p. 268.
"bid. p. 591.
Luheck III p. l i .
Lorrnzen i Svendborg Amt 1911. p. 129.
"aupl,
Sctil. H. \'I p. 497.
Ibid. p. 591, II p. 8.
r I,ubecl< III p. l i , SB.. at Iiun Midtsliibets Hrælvinger og Piller harer
til den romanske Bygning.
S Dr. Steenberg har gjort samme Iagttageise, inen h a n vurderer dens
Betydning anderledes, p. 110.
Lubeck III p. 53, Detaljer p. 26, 27. Renger-Patzsch u. Burmeisle~r:
Xorddeutsche Baclcsteindon~e(1930) pl. 103. Magdahls Opmaaliiig p. 13. Efter
e l s l t v ~ r d i gMeddelelse f r a Dr. &I. Mackeprang er Sveridborg-Iionsolleriie v%sentligt de oprindelige.
'O Lubeck III p. 19, Kapitrelerne p. 25.
'"aupi:
Schl-H. V I p. 190, 374. Halvsnjlerlie her e r senere fjernet.
" Ibid. p. 197.
'"Ibid.
p. 591, 11 p. 8.
l4
S0111 ovenfor Note 9 och 10.
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er udformet i Overenisstemnaelse med den nye Teknik. Dr. Steefiberg har et smukt Afsnit deroria l. Anvender -\-idette Dateringsmiddel, b e k r ~ f t e sden Rzkkefalge af Kirkerne som vi netop haopstillet. Liibeck og Svendborg bliver ældst. Den forstnaevrite har
Rester af Gibstekiiihe~i begge \ines at have Renainiscenser af
'T~n~merkolistrulition
', begge er fattige paa Alurstensprydelseli.
Hrun Friser under AIidtskibenes Tage. Eutin har i sin dekorative
Fattigdom en noget rigere Frise f medens hIolln i >g Alten!iremp~ har rige Portaler og Gesiniser, foruden nogen RI~nsLermuring. - Hvad angaar Fikseringeni af ,Iarstal, giver de tyske Kirker visse Holdepunkter, der smsikf stemmer overeens med Ressaltatet af den forelsbige stilkritiske Gruppering. Eiibeeli Domkirkes
roinanske Dele m a a szttes tiB. 1160erne og 7Oerne '. Eutin daberes af Haupt Isseligt til c. 1160-1200 8. Om Kirken B h9sBEsn
ved vi, at den ikke eksisterede i 1894 men Inas. vEre bygget fa:
c. 1230'. Oni Altenkrempe, der skulde v a r den yngste, vides
Svendborg S. Sicolai maa stilisdet, at der var en Kirke i 1197
tisk bestemmes som een af de zeldste i Gruppen. Man gQr ikke
denne arkaiske Basilika for gammel \ e d af datere den Baseligt tnl
f ~ 1200.
r
Déi hegyridte vi allerede at bygge Iyhsk i Danmark,
"O.

III. Den meelaleanburgske Me%aaist-Kikke.

Der gik maaske over et Aarhundrede. f ~ r e n dFlertallet af de
danske K~bstaederhavde faaet deres ydre P r z g af Iiybsli Gokik''*
Det, der da var blevet Liibeeks Stil, havde ikke mere nogen Forbint
saa intenst paa i de store
delse med, hvad des havde v ~ r e arbejdet
romanske Basiiikaer. Vi k a n endnu ililáe prasre paa at Balge Bevzgelsens Gang. Vi vender tilhnge fil den lybske Erobrings furste
Stadium, for at se part X,andshjkirkeriie, szrligt de lolland-falsterske, hvor den »siordtysliio Indflydelse)) er saa i~jnefaldende, DeKap. II:3, Seglstensstil.
overfor S o l e 9 og 10.
Som overfor S o f e 4. 7, og O.
"aupt:
Schl. PI. V1 267, 269, 364. 581.
j Ibid. p. 298, 356.
G Ibid. p. 270, 293.
Oveiifor p. 193, Kote 2 .
Y Haupt: Schl. B. VI p. 144.
s Bau u. Iiuiistdenlimaler. Laueiiburg, Haupt LI. Weysser, 1890 p. 10, 912.
'O Haupt: Schl. H. PI p. 6.
I L Becketi: Dalimarks Kunst II pp. 63, 2'0 f f .
1

' Som
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res Stil synes siet ikke at vise nogen 'Filknytning til Lubeck men i Lubeck byggedes der jo heller Ikke Landsbykirker.
F r a de zidste danske BispedBminer som Ribe og Viborg ved
vi, hvorledes Domkirkens &\rBitelitur kan præge Stifbets Landsbykirker. Lignende Eksempler vil antageligt kunne a n f ~ r e sfra
alle Lande. I de italienske Byslater danner Byens og det store
Contado's, Distriktets Arltitekturl-iistorie en uoploselig og l-i~jstbetydningsfuld Eenhed. Men for Liibecks Vedkoii-imende forholder
det sig aabenbart saaledes, at niedens den isolerede Stad nok har
@ret en IndfIydelse i de Byer og K~bstæder,med h ~ i l k eBorgerskabet stod i en saa aktiv Forbindelse, saa har de omgivende Grevs k a b e r ~ og Nertugdoinmers Bondeland afgivet Forbiliedet for
harordan der blev bygget i det nieget snzvre lybske Land-Distrikt.
Derfor, medens der f. Ex. elisisterer en typisli florentiilsli LandKirke, kender \ i ikke noget tilsvarende i Lubecks Omegn; lier,
saavel som 1 Bisped~mmetWntzeburg og helt over i Holsten hersker den mecklei~burgske Type, Kolonist-IPirken kan Inan vel
kalde den.
Den nordtyske Rolonisations Historie i de slaviske Lande
skal ikke fortælles her l. Denne Bevægelse er inaaslie det vigligste der sker f Tysklands Historie i det P3te og 13de Aarh.
Vi maa for Ojeblikliet i n d s k r ~ n k eos til at se paa, hvad Betydning
Ds. Sfeanberg tilla'gger disse vzeldige Opdyrkninger i sine Studier
over Samtidens »dansli-tyske L\rliitekturproblem», En stor Del
af hans Bog handler om den tvske Indflydelse paa de lave danske
Lerbanker i Osters~eii,lige overfor den vendiske Kyst. hvor de
tyske Kolonister erobrede nyt Land, slog Hedninger ihjel og byggede nye Kirker i Hundredevis.
Dr. Steenberg har haft sva'rt aed 2t overbevise sig selv om, at
denne store Bevsegelse ikke havde Interesse for hans Cnderscsgelser. For det farste har lian under sine endelme, men tilfældige
Redegarelser for Iolland-falsterske hianstermuringer og Klokapitzler omhyggeligt undgaaet at nævne, at disse @er i Modsætning
til det ovrige Danmark, præges af en særlig IPirketype, hvis
Zjendomrnelighed slaar enliver dansk, der er fremmed her. Alan er
vant ti%den lange Kirke med det korte Kor og som oftest en rlpsis;
man kommer saa ned til Lollands korte, Kapel-lignende Smaakirker, der synes lige saa h ~ j esom de er lange. Skib og Kor har
ramme La'ngde; Xorræggen i @st er normalt skaaret lige af med
Vinduer over Alteret og rig M~nsterrnurir-ig,ofte et udsparet Kors
Jeg nlaa minde om det udinærkede Kap. V hos Johs. Haller: Die
Epochew der deutschen Geschichte. Udg. 1935 p. 133 f.
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E Gavlens Trekant l. Det er denne Type. jeg fas kaldte den
releckienburgske. Den kendes sna langt vest paa som P Sydslesvig
og paa den holstenslie Elbbred. Den er ikke sjælden i det ostlige
Holsten, den bliver fremherskende i Lubeck-Watzeburg-Eg11en og
den synes helt at dominere I Mecklenburg og Poinmerri. Hyppigst forekommer den ved de store Saer P det ostlige AIeeklenbua-g
ned mod G r ~ n s e ntil Brandenburg. Blot udfra I n v e n t a r - V z r k e m
han man her lokalisere Eksempler i Sriesevis
Dr. Steenberg
nRrnea disse Kirker et Par Gange, taler endog om \>denrnecklenboargske Noranalkirke)), men blok. for at adlare mod at bro paa, at
Ligheden med den skyldes et virkeligt Slægtskab? .=lidxarslen
~notivesesderved - og blot derved, at der i een enkelt af de
Kirker, der r e p r ~ s e n t e r e rTypeni Idestrup paa Falster. kindes en
Detalje, et Trapezkapitæli, der synes Forfatteren at v z r e dansk E sin
Type *! Vi faar ikke at vide, at andre Kirlier, esad netop denne ene
Falstring reprzsenterer denne h ~ j ekorte
,
Type - h \ orfor mon den
Oplysning skal forholdes os, at Typen er hyppig paa Falster, men
paa Lolland - deti normale'?
Dr. Steenberg er helt fortabt i sine l<loliapitaeier og Rundstave etc., der skal bevise Forbindelsen med den ianaginare Ratzefiurg-Skole. Der er ingen Grund til her at spilde Tid paa en Opt r ~ v l e naf det haablose Virvar af Debaljer, Imvori Iaan laar indfiltret
sig, saavel naar han har villet foretage lokale Greipperinger som
naar hari har f o r s ~ g tpaa at skelne enellem dansk og nordtysk P
lI@nstesmuringenog i de plastiske Detaljers Former. Det maa blot
slaias fast, at h a n har unddraget sig den egentlige Opgave: eia Redegurelse for de iollarrd-falscterslc Landsbykirker i Forhold til de
prordtyske af samme Type. Kan antyder et Sted j, at disse mes6
er bygget af Granit, og da han jo selv, aahenbart e s c 8 ~ ~ s larbejder
rt
:ned Studier 1 Teglstensarkitektcs, s%iaBvi vel heri se Fork!arPilgen.
li saa Faid staar ri overfor et ualmindelig grelt Eksempel paa en
Specialisering, der er saaledes anilagt, at den paa Forhaand udeIr~kkeret rigtigt Wesudtat af Undeasogelseraae, Dels gzlder det
imidlertid at mange af disse nordty.ilie Kolonist-liirlier ikke er
bygget i Granit men netop i Tegl; dels er Fzllesskabet i Type
mellem dem og de 1ollnnd-faásterske Iiirlcer umiddelbart indlysende; dels giver disse Hundreder af tyske Smaakirker, i Kraft

'.

p
-

J ~ w f .Billedeine SB. p. 201, 113. 117 etc.
Pieilr. Iler, II hoterne.
3t p 162.
' ibid. p. 108.
"t.
p. 162.
L
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af deres forholdsvis eensartede Masse. et Materiale, der er szrligt
velegnet til Behandling efter videnskablig Melode.
Jeg skal ikke pruve at foregribe Resultaterne af en fremtidig
Redegmelse for de Ilolland-falsterske Kirkers Stilling indenfor den
vældige Rkngde af nordtyske Kolonistliirker. Kun saa meget
synes at fremgaa helt klart af en forelsbig Orientering, at den
danske Gruppe maa hore til blandt de eldste bevarede l. Her har
vi kun rundbuede Vinduer, hinsides @stersoen er de spidse Irinduer
vistnok de almindeligste, selvom Stilen ikke derfor kan kaldes
Gotik. - Videre er vi ikke ined at sltahe Orden og Oversigt i Materialet. Dr. Steenbergs Bog er ingen Hjælp.
E t andet Sporgsmaal er det, ad hvilke Veje de mange utvivlsomme Paavirkninger fra det slaviske Kontinent er naaet over t3
vore @er. Ganske vist maa man \.ære forsigtig med at udtale sig
derom, d a det endnu ikke helt klart rides, hvilke Stilelementer det
drejer sig om. De risdvendige Forarbejder e r ikke gjort. Man kan
dog allerede protestere mod Dr. Steenbergs vittige Paastand om,
at Ben arkitekturhistorisk R ~ d b y - F e h m e r nRute)) ikke har eksisteret
Rodby og Fehmern horer afgjort ti9 det samme Stil-Omraade - og hvorfor udelukke den lige Vej? Om ad Ratzeburg
eller Slesvig er der dog re1 ingen der vil. Man har selvfslge%lg
ikke Lov at lade vaere at regne med Muligheden af en livlig, direkte
Forbindelse mellem Landsbyerne paa Bstersoens Genbo-Kyster.
Man vil dog gore klogt i ikke at glemme. at begge Kyster harte
til Eiibecks Opland - de yngre Hansestædes t d e r n q p e ined
endnu. De lybske Robmænd har handlet med alt, hvad der kunde
handles med; de har været Nellemmzend allevegne, hvor der var
Tilbud og Eftersporgsel; hvorfor skulde de ikke have anvist byggelystne Landsbysogne dygtige Mestre? I hvert Fald: de iiollandfalsterslie Kirkers brogede Samling af Msnstre og Motiver tyder
paa, at der har vzerel et stzerkt Centrum for Opsamling og Spredning ogsaa af denne Art Varer. Hvad vi ser paa Dr. Steenbergs
fortrinlige Fotografier af Murverksdetalje kunde godt ligne en
Pruvekollektion med hlonstre allevegne fra, ogsaa fra andre Egne
end netop Osterseens Kolonistlande. Der er Motiver fra Jerichow
ved Elben ved Siden af andre, som i Pslge Br. Steenberg kunde
komine f r ~ 1Brandenburg, etc. hlan faar netop af Br. Steenbergs
Gennemgang et Indtryli af en vis cosmopolitisk Stilblandning,

'

Dr. Steenberg daterer disse Kirker til efter 1230, paa Grundlag af deres
antagne Sarnmenhzng med Ratzeburg. De er sikkert betydeligt ~ l d r e . Det
brugbare Dateririgsniateriale faar vi nzeppe, fnr Sammenligningen med de
tyslie Kirker er gei~nemfori.
"t.
p. BT.
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og heri har man sikkert Lov at se et Tegn paa, a%Spredningen
via en stor Handelsby som Liibeck har betydet mere end den direkte Forbindelse mellem Landsbyerne. - Set fra L o l l a ~ ~erd de
fleste tyske Elementer rimeligvis Liibeckes-Gods, forsaavidt som
s
de snarest er importeret ved lybske K ~ b m ~ n dNlellenakoms-k.
Igen staar vi sandsynligvis overfor et tidligt Afsnit af L,ubeeks Erobring af Danmark - et Udtryk for, hvor liet og selvI~lgeligtden foregik, i Ly af Vnldemar Ils nordtyske Impesialisn~e.
Denne Hypotese skulde synes en bredt anlagt Undersagelse varab

