Klip en stenkirke
En dansk landsbykirke fra middelalderen
I det 12. €rhundrede og lidt senere (fra ca. 1100 til ca. 1250) byggede man i Danmark
n•sten 2000 landsbykirker af sten, langt de fleste af de kirker er stadig i brug, og samlet m€ de siges at v•re et af verdens mest imponerende bygningsv•rker.
Landsbykirkerne bestod i middelalderen
af to rum:
Skibet - et stort rektangul•rt rum, hvor
folk samledes.
Koret - et mindre n•sten kvadratisk
rum, hvor pr•sten opholdt sig, og hvor
alteret stod.
Mange kirker havde ogs€ et Apsis, en
alterrunding, p€ koret bag alteret mod
‚st.
Der var to d‚re i skibet, en mod syd og
en mod nord, man plejer at kalde dem for mands-d‚ren og kvinde-d‚ren, og kirken
havde sm€ h‚jtsiddende vinduer, og et vindue mod ‚st bag alteret.
De blev bygget i det man kalder romansk stil, som bl.a. kendes p€, at der er runde buer
mellem kirkens indvendige rum og over vinduer
og d‚re. Den halvrunde udhuggede sten over
d‚ren kaldes en tympanon.
N•sten alle kirkerne blev byggede af groft tilhuggede sten, men ofte s€s de uregelm•sige
sten ikke s€ tydeligt, som p€ den tegnede kirke,
da de blev pudset over med m‚rtel, du kan
farve m‚rtelfarve hen over stenene, hvis du
synes. I Jylland gjorde man ogs€ mange steder mere ud af at hugge stenene til, s€ de
var lige og regelm•sige, mange af de kirker st€r stadig uden kalk eller m‚rtel, for de er
s€ flotte i sig selv.
Kirkens tag blev t•kket med sm€ plader af tr•, nogle kirker kan have haft str€tag.
Der var ikke t€rn p€ kirken, t€rn og v€benhus er bygget til senere. En kirke uden t€rn
kaldes “kullet”.

Tip:
N€r du samler kirken, s€ saml hvert kirkerum (skib, kor og apsis) for sig, f‚r du samler
hele kirken. Hvis du synes, at det er sv•rt, kan du undlade at s•tte apsis p€, mange
kirker stod uden apsis. Hvis du s•tter apsis p€, skal det s•ttes p€ korets ‚stv•g, der
hvor det runde vindue er, d•k det runde vindue i koret, der er et nyt p€ apsis.
Flapperne p€ apsis og p€ apsis-taget kan n€ helt ind over hinanden og limes sammen.

© Hanne Bohr
Må kopieres til undervisning

