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Et klosterkrucifiks? 
- undersøgelser af krucifikset fra Sct. Sørens Kirke i Gl. Rye

Af Lene Mollerup

En morgen i juni 2020 blev det store krucifiks nedtaget fra nordvæggen i Sct. 
Sørens Kirke i Gl. Rye. Kirken skulle renoveres og alt inventar blev derfor 
fjernet forud for dette arbejde. Museets medarbejdere var med, og var spændte 
på at nærstudere korset og den store træfigur fra 1500-tallet. Særligt fordi det 
igennem tiden er antydet, at krucifikset kunne have hængt i Øm Klosterkirke. 
Tanken var opstået på grund af krucifiksets størrelse. Måske var det sammen 
med de to store gravsten over biskop Svend og abbed Peder Sørensen overført 
til Sct. Sørens kirke ved nedrivningen af Øm Klosterkirke i 1561?
I det følgende vil vi kigge lidt nærmere på krucifikset fra Sct. Sørens Kirke 
og sammenligne med kendte danske cistercienser krucifikser for at undersøge 
muligheden for, om krucifikset stammer fra Øm Kloster.

Måske fra Øm Kloster?
Tanken om, at krucifikset i Skt. Sørens Kirke kunne stamme fra Øm 
kloster, er ikke ny. Både tidligere museumsleder ved Øm Kloster, Holger 
Garner samt redaktør Ebbe Nyborg og kirkekonsulent Morten Larsen, 
begge fra Nationalmuseet, i henholdsvis 1992 og 2010, har haft samme 
tanke.1  Det meget store krucifiks på næsten fire meter synes at være for 
stort til Sct. Sørens kirke. I 1808 nævnte kirkens sognepræst, at krucifikset 
er ”vel stort til at hænge efter kirkens højde”.2  
Men hvad er så forskellen på et krucifiks fra en cistercienserklosterkirke 
i forhold til et ’korbuekrucifiks’ fra en sognekirke? Der er to forskelle: 
Krucifiksets dobbeltsidighed og størrelse. 
I cisterciensernes kirker fandtes et krucifiks mellem munkenes- og 
lægbrødrenes kor. Her hang det, eller stod på den skranke, der adskilte de 
to kor. Dette krucifiks kunne ses fra begge kor og var derfor dobbeltsidig. 
Det vil sige, at der var to fremstillinger af den korsfæstede frelser: på den 
ene side en figur og på den anden side et malet billede.
I almindelige sognekirker brugte man et ’korbuekrucifiks’, der i den 
katolske tid havde sin placering over eller i korbuen på grænsen mellem 
kor og skib. Dette krucifiks var ikke dobbeltsidigt.
Klostrenes krucifikser kaldes ofte for ’triumfkrucifikser’ eller 
’monumentalkrucifikser’. Der kendes bevarede ’triumfkrucifikser’ fra 
følgende danske cistercienserklostre: Sorø, Løgum, Holme og Ryd 

Nedtagning af krucifiks i Sct. Sørens Kirke. Foto: Susan Kipp Pedersen.
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Kloster (i dag i Tyskland), se tabel 1. Klosterkirker var betydeligt større 
end sognekirker, og derfor var klostrenes krucifikser også af en anseelig 
størrelse.

Krucifikset fra Sct. Sørens kirke
Både korstræet og figuren på krucifikset fra Sct. Sørens Kirke er lavet af 
egetræ. Korstræet måler cirka 382 cm i højden, mens den over legemsstore 
Kristusfigur måler cirka 202 cm. Figuren er smukt udskåret. Kristus har 
spinkle arme, hvor årerne tegner sig. Hovedet hælder mod højre skulder 
og har lukkede øjne og en halvåben mund. På hovedet bærer Kristus en 
meget stor flettet tornekrone. Kroppen er slank med et spydsår i højre 
side. Benene er slanke, og højre fod er lagt over venstre. Kristus har om 
livet et smalt og let foldet lændeklæde. Selve korstræet er samtidig med 
Kristusfiguren og har korsender, der ender i såkaldte ’firpas’, som i kanten 
har taphuller, antagelig til indtappede, nu manglende, blomster og blade. 
’Firpas’ er firkløverformede figurer sammensat af fire cirkeludsnit (pas), 
og er et meget anvendt dekorationselement i middelalderens kunst og 
arkitektur. I firpassene på krucifikset fra Sct. Sørens Kirke er der med 
skriftbånd vist symboler på de fire evangelister.3   
Kristusfiguren fremstår i dag uden farve med undtagelse af det guldbelagte 
lændeklæde. Krucifikset dateres til omkring år 1500. Der ses reparationer 
på begge lårs bagside i form af indfældede træplader i naturlig form, 
udført i et andet træmateriale end kroppens.  I 1808 omtales en skade 
på Kristusfigurens højre lægmuskel.  I 1899 omtales krucifikset som 
istandsat og afrenset for farve. I dag ses der endnu svage farvespor af grønt 
og rødt på tornekronen. Krucifikset blev i 1930 restaureret og opmalet, 
særligt med forgyldninger på Kristusfigurens lændeklæde. Firpassenes 
baggrundsfarve blev malet blå, evangelisttegnenes skriftbånd malet 
grå, navneindskrifterne malet med sort, og korstræets kanter blev malet 
brungule.4 
Først fra begyndelsen af 1800-tallet er der optegnelser, der fortæller, hvad 
der er sket med krucifikset, og hvor det tidligere har hængt i kirken. I 
1808 stod det opret på gulvet (hvor vides ikke), og i 1850 var det anbragt 
på korets gulv, men ønskedes ophængt på kirkens nordvæg. Omkring 
1903 blev det flyttet til skibets vestvæg, i 1928 til skibets nordvæg tæt ved 
døren, for i 1942 at blive ophængt på korets nordvæg, hvor det hænger 
i dag.5  

Detaljer af krucifiks i Sct. Sørens Kirke: Spor efter grøn maling på Kristus tornekrans 
og rød maling i sidesåret. Korstræets kanter har den gulbrune maling fra 1930.
Foto: Susan Kipp Pedersen.
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Korstræets bagside havde ikke spor efter en malet Kristusfigur. Bagsiden havde dog svage 
spor efter rødlig bemaling, som var nedsivet i sprækker i træet. Foto: Susan Kipp Pedersen.
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Visuel undersøgelse af krucifikset
Ved nedtagelsen blev det muligt at komme helt tæt på det store krucifiks 
og se korset og figuren i sin helhed. Ret hurtigt kunne det konstateres, at 
korstræ og figur var kraftigt afrenset, og at der på korstræets bagside ikke 
var spor efter en malet Kristusfigur. Korstræets bagside havde dog svage 
spor efter rødlig bemaling, som var nedsivet i sprækker i træet. Der kunne, 
foruden de omtalte farvespor på tornekronen, også observeres spor efter en 
rød bemaling i Kristusfigurens sidesår.
En sjov detalje, som ikke kan ses, når krucifikset hænger på væggen, 
er en række trædyvler på bagsiden af Kristusfigurens arme. Kristus var 
oprindelig bemalet, så dyvlerne har derfor ikke været synlige - i det mindste 
ikke før Kristusfiguren blev afrenset for maling. Ifølge Ebbe Nyborg 
fra Nationalmuseet er trædyvlerne indsat i træet for at stabilisere dette. 
Denne fremgangsmåde var almindelig ved fremstilling af træskulpturer, 
og mange større figurer havde udhulinger i ryg/bagside for at undgå at 
træet med tiden ændrede form. 

En række trædyvler på bagsiden af Kristusfigurens arme. Foto: Susan Kipp Pedersen.
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De strenge cisterciensere og deres kirkeinventar
Øm Kloster tilhørte, som nævnt, cistercienserordenen. Cisterciensernes 
regler foreskrev enkelhed og ydmyghed, såvel i arkitektur som i udsmykning. 
Al overflødig kunstudfoldelse blev forbudt. Dette skete som en direkte 
reaktion mod benediktinerordenens unødvendige pragtudfoldelser af 
alle aspekter af klosterlivet. Cistercienserne ønskede at genskabe St. 
Benedikts munkeideal gennem fastholdelse af fattigdomsidealet samt 
undgå unødvendige distraktioner, således at munkene kunne hellige sig 
fordybelse og meditation. Fra ordenens tidligste tid (1119-1257) gjaldt et 
generelt forbud om malede billeder og skulpturelle gengivelser.6  Eneste 
undtagelse var Frelserens billede i form af en korsfæstelsesgengivelse, 
som måtte være malet på et trækors.7  Ordenslovgivningen gav således 
krucifikset en særlig rolle i cisterciensernes klostre. Det var den eneste 
billedlige gengivelse, der blev tilladt. 
I starten blev cisterciensernes regler nøje håndhævet af de reformivrige 
munke, men fra omkring slutningen af 1200-tallet synes reglerne ikke 
længere at blive opretholdt, og cistercienserne fik mere og mere og mere 
inventar, dekorationer og skulpturer i deres kirker. 
Et særligt træk for cistercienserordenen blev det dobbeltsidige 
triumfkrucifiks med et malet Kristusbillede, og i løbet af 1300-tallet også 
med figurfremstillinger af Kristus. 

Cisterciensernes triumfkrucifikser i Danmark
Fra Danmark og det gammeldanske område Slesvig kendes fem forskellige 
triumfkrucifikser, der stammer fra cisterciensernes kirker. Tre af dem 
findes stadig i de bevarede klosterkirker i Sorø (to krucifikser) og Løgum, 
mens de to sidste er flyttet til sognekirker, efter at klosterkirkerne blev 
nedrevet eller ombygget. Det er sket for Holme Klosters triumfkrucifiks. 
Selve Kristusfiguren er i dag i Fjenneslev kirke på Sjælland, mens korstræet 
stadig findes i Brahetrolleborg kirke (tidligere Holme Klosterkirke). Ryd 
Klosters triumfkrucifiks er flyttet til sognekirken Munkbrarup. De fem 
krucifikser stammer fra perioden ca. 1247 – 1515. Herunder følger en kort 
beskrivelse af de enkelte triumfkrucifikser.

Sorø Klosters krucifikser
I Sorø klosterkirke findes to krucifikser. Det ene er et unggotisk krucifiks 
fra tiden kort efter 1247. Dette krucifiks måler 556 cm i højden, og 
Kristusfiguren, der er udskåret direkte i korstræet i lavrelief, måler ca. 
238 cm. Ved sin mangel på volumen kommer dette krucifiks så nær 
cistercienserordenens regler for skulpturer, som det overhovedet kan komme. 
På korset ses i de firkantede endeplader symbolerne for de fire evangelister: 
Markus (bevinget løve) og Johannes (bevinget okse) på korsets arme, 
Lukas (ørn) øverst på korsets top, og Matthæus (bevinget menneske) 
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nederst, under Kristusfiguren. Over Matthæus-symbolet er udskåret en 
stående og kronet Maria, som rækker et æble til Jesusbarnet, der sidder på 
hendes venstre arm. 
I dag står korset renset for farve og har kun enkelte forgyldninger. 
Korstræet var oprindeligt prydet med ædelsten. De tomme fordybninger 
til stenene kan stadig ses. De er enten ovale eller firpas-formede og det 
antages, at der oprindeligt har været indlagt relikvier i disse fordybninger.8  

Unggotisk krucifiks i Sorø Kirke fra tiden kort efter 1247. Foto fra Danmarks Kirker.
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Relikvier kan enten bestå af små stumper af en helgens fysiske rester, 
eller stykker af genstande, som en helgen har været i fysisk kontakt med. 
Bagsiden af korset er ikke undersøgt, så det vides ikke, om korset har været 
dobbeltsidigt. Kristusfiguren i lavt relief udviser en tilbageholdenhed i 
skulpturudfoldelsen, som sættes i forbindelse med cistercienserordens 
skulpturelle forbud. Relieffiguren, som kun kendes fra dette tidlige 
krucifiks, formodes at være en slags overgangsform fra det malede billede 
til den skulpturelle gengivelse af den korsfæstede.9  

Det andet krucifiks i Sorø klosterkirke er et sengotisk arbejde fra 1527, 
fremstillet af billedskærer Claus Berg. Dette krucifiks er næsten otte meter 
højt og har en realistisk cirka tre meter høj gengivelse af den døende Kristus. 
Dette kors har også evangelistsymboler. De sidder i firpas med gotisk 
grenværk, og ved disse er der på korstræet placeret fire relikviegemmer 
af bjergkrystal og forgyldte messingbeslag. Relikviegemmerne indeholder 
rester af Kristi hår og Pauli tænder og kan muligvis stamme fra det 
unggotiske krucifiks, hvor relikviegemmerne i dag er tomme. 
Nederst på korstræet ses biskop Lage Urnes våbenskjold med årstal og 
indskriften: xps vi(n)ci 1527 (Jeg Kristus sejrede). På korstræets anden 
side er malet en stor Kristusfigur, og under denne ses abbed Henrik 
Tornekrands’ våbenskjold med indskriften på latin: omnia in laudem dei 
1527 (alt til Guds ære).10  

Sengotisk krucifiks i Sorø klosterkirke fra 1527 (for- og bagside). Foto:Ib Nicolajsen.
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Korsets og figurens farver er naturalistiske og genopmalede, efter at de i 
en tidligere restaurering i 1846-47 var blevet overmalet. Oprindeligt hang 
korset i munkekorets vestlige ende ved den skranke, der skilte munkenes 
kor fra lægbrødrenes kor.  I 1641 blev det flyttet til den nuværende 
placering i overgangen mellem kor og skib, da skranken blev nedrevet.11   
Lægbrødre og eventuelle gæster i kirkens vestlige ende kunne se krucifiksets 
skulpturside, mens munkene i deres kor så den malede Kristusfigur på 
korsets bagside, i bedste overensstemmelse med ordensbestemmelserne.

Løgum Klosters krucifiks
I Løgum Klosters kirke findes et triumfkrucifiks fra tiden cirka 1325-
1350. Det nuværende korstræ og de omkringstående sidefigurer er af nyere 
dato (fra 1800-tallet). Krucifikset er i dag placeret på en bjælke i korbuen, 
flankeret af de nyskårne sidefigurer. Korsgruppens placering er misvisende 
i forhold til korsets oprindelige placering. Kristusfiguren er 265 cm høj, 
men størrelsen på det oprindelige korstræ kendes ikke. Det gamle korstræ 
blev nemlig kasseret ved restaureringen i 1913-26, dog med undtagelse 
af det øverste firpas, som blev indsendt til Nationalmuseet. Dette firpas 
bærer farvespor efter en siddende figur, og farvespor på bagsiden viser, at 
Løgum- krucifikset var dobbeltsidigt.12 

Triumfkrucifiks fra Løgum Klosters kirke cirka 1325-1350. 
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Holme Klosters krucifiks
Holme Kloster er i dag at finde inkorporeret i herregården Brahetrolleborg 
på Fyn. Både kirke og dele af klostrets bygninger er velbevarede. Kirken 
fungerer i dag som sognekirke. Omkring 1515 fik klosterkirken et 
krucifiks skåret af billedskærer Claus Bergs værksted. Efter reformationen 
stod krucifikset en tid på kirkeloftet, hvorfra det i 1880 blev hentet frem 
sammen med to sidefigurer af henholdsvis Jomfru Maria og evangelisten 
Johannes. Kristusfiguren måler 152 cm, mens de to sidefigurer måler 
cirka 130 cm i højden. I 1873 erhvervede Fjenneslev kirke på Sjælland 
Kristusfiguren, mens de to sidefigurer kom til Tirsted kirke på Lolland. 
Selve korstræet, der måler cirka 300 cm i højden forblev i Holme kirke og 
er i dag placeret på en tværbjælke mellem skibets 2. og 3. fag. Placeringen 
er foretaget i tiden efter 1941.13 Korstræets bagside er ikke undersøgt for 
farvespor.14  

Holme Klosters Krucifiks.
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Ryd Kloster
Ryd Kloster ved Flensborg findes ikke mere, men et krucifiks, der 
formodes at stamme fra Ryd Kloster, hænger nu i den nærliggende 
sognekirke Munkbrarup. Krucifikset dateres til cirka 1475 og måler cirka 
400 cm i højden, mens Kristusfiguren er cirka 200 cm. Korstræets ender 
munder ud i firpas, der indrammer evangelistsymboler. Langs korstræet 
kanter er der udskårne og bemalede bladværk. På korsets bagside findes 
en malet og spejlvendt gentagelse af forsidens korsfæstelsesscene inklusiv 
evangelistsymbolerne.15 

Krucifiks fra Ryd Kloster. Foto: Hans Lorenzen.
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Tabel 1. Oversigt over danske cistercienser-triumfkrucifiksers datering, størrelse og 
dobbeltsidighed. Krucifikset fra Sct. Sørens Kirke er i tabellen fremhævet med lysegrønt.

Tabel 2. Oversigt over bevarede middelalderlige korbuekrucifikser i sognekirker i 
Aarhus Amt samt Kristusfigurens længde og datering. 

Datering Kristusfigur, 
længde i cm

Korstræ, 
længde i cm

Dobbeltsidigt 
krucifiks

Danske cistercienser 
krucifikser

Sorø 1

Løgum

Ryd

Gl. Rye 

Holme

Sorø 2

Ca. 1247

1325-50

Ca. 1475

Ca. 1500

Ca. 1515

1527

238

265

Ca. 200

202

152

Ca. 300

556

Kendes ikke

Ca. 400

382

300

Ca. 800

Er ikke undersøgt

Ja

Ja

?

Er ikke undersøgt

Ja

Blegind

Nim

Tolstrup

Them

Vinding

Sønder Vissing

Røgen

Hundslund

Ørting

Tunø

Kolt

Vejlby

Skejby

1500-tallets begyndelse

1475

1400-tallets begyndelse

1400-tallets begyndelse

1450-75

1500

1400-tallets slutning

1450-75

1200

1450-1500

1450-1500

1250-1300

1475

56

98

86

Minimum 126

126

110

110

115

63,2

46

155

165

73

 

134

235

Sognekirker, 
Aarhus Amt

Datering af 
korbuekrucifiks

Kristusfigur, 
længde i cm

Korstræ, længde i cm 
(hvis oplyst)
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Korbuekrucifiks kontra triumfkrucifiks
En mindre undersøgelse af sognekirkerne i Aarhus amt viser, at der i 
kirkerne er bevaret en del middelalderlige krucifikser, der går under 
betegnelsen korbuekrucifiks. Korbuekrucifiksernes placering var over 
eller i selve korbuen i den middelalderlige kirke. Undersøgelsen bygger 
på en gennemgang af 124 sognekirker i Aarhus Amt, som er publiceret 
af Danmarks Kirker, se tabel 2.16 Desværre er korstræerne ofte udskiftet 
gennem tiden, mens kun Kristusfiguren er bevaret. Derfor er det kun 
længden af Kristusfiguren, der indgår i denne undersøgelse.
Undersøgelsen viser, at Kristusfiguren på sognekirkernes korbuekrucifikser 
er betydelig mindre end Kristusfigurerne på de danske cistercienseres 
triumfkrucifikser. Kristusfiguren varierer mellem 46 – 165 cm og er i 
gennemsnit 102 cm lang.

Diskussion
Ved den visuelle undersøgelse af det store krucifiks fra Sct. Sørens Kirke i 
Gl. Rye blev der ikke fundet spor efter en påmalet Kristusfremstilling på 
korstræets bagside. Der blev dog lokaliseret rødbrune farvespor nedsivet 
i korstræets sprækker. Dette viser, at bagsiden på et eller andet tidspunkt 
har været farvelagt. Undersøgelsen kunne ikke påvise en figurbemaling på 
korstræets bagside, men heller ikke afvise en sådan.
Gennemgangen af de bevarede danske cistercienser-triumfkrucifikser viser, 
at der i gruppen både er ligheder og forskelle. Krucifiksstørrelsen varierer, 
ligesom også de danske cistercienserkirker har varieret i størrelse (se figur 
1). De bevarede korstræ er mellem 300-800 cm lange og Kristusfiguren 
mellem 152-300 cm med et gennemsnit på 231 cm.
En undersøgelse af korbuekrucifikser fra sognekirker i Aarhus Amt viser, 
at de krucifikser, der betegnes som korbuekrucifikser, har en Kristusfigur 
på mellem 46 -165 cm. Korstræerne er ofte nye, så derfor giver det ikke 
mening at inddrage dem i undersøgelsen.  Kristusfigurerne i sognekirkerne 
er i gennemsnit 102 cm lange i modsætning til Kristusfigurerne fra 
cisterciensernes triumfkrucifikser, som i gennemsnit er 231 cm og altså 
mere end dobbelt så lange.
Fælles for de undersøgte cistercienserkrucifikser er, at de er dobbeltsidede. 
Det vil sige, at de, foruden en figurfremstilling af den korsfæstede Kristus, 
også har en malet Kristusfigur på korstræets modsatte side (Sorø 2, 
Løgum og Ryd), mens enkelte korstræ ikke er undersøgt nærmere (Sorø 
1 og Holme). Det dobbeltsidede kors synes at være kendetegnende for 
cistercienserne.

Krucifikset i Sct. Sørens Kirke er ikke beviseligt dobbeltsidigt. Hvad så med 
korsets størrelse? Kan den indikere, at korset stammer fra en klosterkirke? 
Korstræets og Kristusfigurens størrelser ligger inden for det spænd, der 
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findes blandt danske middelalderlige cistercienser-triumfkrucifikser (se 
tabel 1), mens Kristusfiguren er betydelig større end en tilsvarende fra en 
almindelig sognekirke (se tabel 2). 
Spørgsmålet er, om korset måske kunne være skabt til den senmiddelalderlige 
ombygning af Sct. Sørens Kirke?
Sct. Sørens Kirke undergik flere om- og tilbygninger i sidste halvdel af 
1400-årene frem mod reformationen i 1536. I samme periode synes byens 
opblomstring at finde sted i forbindelse med flere årlige kildemarkeder, 
rige handelsmuligheder samt øget søgning til valfartsmålet Sct. Sørens 
kilde. Opblomstringen affødte en betydelig økonomi, der kom Sct. 
Sørens Kirke til gode og gjorde denne til en anseelig valfartshelligdom. 
Fra at have været en almindelig sognekirke, blev kirken i flere byggefaser 
udvidet med længere kirkeskib, tværskib med øst, kapeller samt et stort 
tårn, placeret mod øst (se figur 1). Lige inden reformationen fremstod 
Sct. Sørens Kirke som et imponerende bygningsværk. Kirken kunne med 
sine næsten 55 meter ses langvejs fra og var i stand til at huse en betydelig 
mængde mennesker. I det daglige særligt pilgrimme, men den var af en så 
anseelig størrelse, at den i 1534 blev udvalgt til det vigtige møde mellem 
de jyske biskopper og den jyske og fynske adel i spørgsmålet om, hvilken 
konge der skulle sættes på den danske trone.  

Det er slet ikke utænkeligt, at det store krucifiks kunne havde haft sin 
plads i denne store og fornemme senmiddelalderlige kirke.  Det er først 
senere, at krucifikset synes ’vel stort til at hænge efter kirkens højde’, som en 
sognepræst udtrykte det i 1808. På dette tidspunkt var kirkens storhedstid 
og bygningens anseelighed glemt. For i kølvandet på reformationen 
mistede kirken sine indtægter fra valfarten og markederne, og som følge 
heraf forfaldt kirken mere og mere, således at korsarme og tårn måtte 
nedrives i 1600-årene.
Undersøgelsen af krucifikset gav os ikke et entydigt svar på, om det har 
hængt i Øm Klosterkirke. Størrelsen taler for, at det kunne det have 
gjort, men samtidig kunne størrelsen også indikere, at det lige så vel 
kunne have hængt i den store valfartshelligdom, som Sct. Sørens Kirke 
blev i løbet af senmiddelalderen. At Sct. Sørens Kirke i senmiddelalderen 
tilnærmelsesvis kunne matche Øm Klosterkirke, viser målene på det nu 
nedrevne tværskib, der i indvendige mål var 30 meter bredt mod Øm 
Klosters tværskibs bredde på 35 meter (også indvendige mål).
Ved de visuelle undersøgelser af det store krucifiks fra Sct. Sørens Kirke 
blev der påvist farvespor på korstræet bagside. Det viser, at korstræet på 
et eller andet tidspunkt har været farvelagt. Hvis vi nogensinde skal få 
vished om, hvorvidt korset var dobbeltsidigt, så skal korstræet undersøges 
grundigt af en konservator med dybdegående metoder. Så det sidste ord er 
nok alligevel ikke sagt i denne sag endnu!
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Figur 1. 
Stadier i kirkens bygningshistorie. For de ældre fasers vedkommende skal forslagene 
tages med al muligt forbehold. Tegning fra Danmarks Kirker (Rye Kirke).
1. Oprindelige bygning. 
2. Kirken efter ombygning til langhus og tilføjelse af to tilbygninger. 
3. Tilstand i den senmiddelalderlige ombygning: Første etape af skibets fornyelse er 
færdig, og tværskibet er fuldført. 
4. Kirkens udseende umiddelbart før reformationen. 
5. Kirken i vore dage.
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