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Forholdet til døden er for mange et følsomt emne. Begravelser skal 
derfor gerne være afdæmpede, rolige og uden overraskelser, og begra

velsesritualet opfattes som en endelig afsked med det afsjælede legeme. 

Men som så meget andet har dette ikke altid været tilfældet. I 1700-tal- 
let, på Peter Schiønnings tid, var ritualerne anderledes og nærvær med 
de døde mere almindeligt. Gennem hans øjne fortælles her et stykke 

bogstaveligt talt morbid kulturhistorie.

Jakob Seerup

Kister fra krypten ¡Trinitatis Kirke. Kisterne 
på billedet har temmelig god plads, men 
ofte stod de i fire eller fem lag oven på 
hinanden. Bemærk også de små barne- 
kister

D
en 14. august 1742 var der begravelse i Trinitatis Kirke. Det var den 
47-årige kaptajn i Søetaten, Hans Leth, der skulle stedes til hvile. Alt var 
gjort klar. Sergenter var tilsagt til at bære kisten, de nærmeste sorgende 
var til stede, og låget ned til familien Leths gravkrypt var loftet af. Men der var al

ligevel noget, der ikke var, som det skulle. Hen ad kirkegulvet, som et spor efter 
ligkisten, strakte der sig en fugtig stribe. Det lugtede ikke helt godt, og de nærmeste 
sørgende tænkte deres.

Men det skulle blive værre endnu. Da bærerne var nået frem til den åbning i 
gulvet, som kisten skulle fires ned igennem, og var i færd med at fire kisten ned i 
krypten, gled kisten ud af sine tove. Der lod et uhyggeligt rungende dunk op under 
kirkens hvælvinger, og de sorgende så på hverandre, forst med forskrækkelse, siden 
med vrede i blikket. Kisten var faldet med hovedenden forst, låget sprunget op, og
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I Skt. Olai Kirke i Helsingør stod kisterne 

stadig i stabler da krypterne blev under
søgt i 2000. Sådan må der have set ud i 

Trinitatis Kirke, før Nationalmuseet »ryd
dede op« i 1920’erne. Der er tilgængelige 

krypter i fx Skt. Petri Kirke på Nørregade 
i København og i Christianskirken på 

Christianshavn. Foto: Helsingør Bymuseum, 

Torben Bill-Jessen.

> dernede sås tydeligt, hvordan ligsafterne skvulpede ud på de øvrige kister i krypten. 
Der blev ikke uddelt drikkepenge til sergenterne for den præstation. Tværtimod 
blev de skældt huden fuld af Holmens chef, admiral Suhm, som var yderst forbitret 
på dem for deres uforsigtighed.

Vores ojenvidne til denne bizarre hændelse i Trinitatis Kirke er dagbogsskriveren 
Peter Schionning (1732-1813). Han var selv til stede sammen med resten af fami
lien og afdødes venner og bekendte. Afdøde var Schionnings morbror, Hans Le th 
(1695-1742), der som en dygtig søofficer havde stået på sin karrieres tinde med 
rang af Ekvipagemester på Holmen, da han få dage forinden var blevet revet bort 
af vattersoten. Han boede ved sin dod til leje i huset hos en blokkedrejer i Store 
Strandstræde. Og her havde familien både den 1 2. og 13. august været på besog for
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at se liget. Begravelsen var på mange måder en uheldig affære. For det forste havde 
bedemanden ikke sørget for at »tappe liget efter døden.« Deraf den megen væske. 
Dertil kom, at kisten var dårligt lavet. Den var ikke blevet oversmurt med beg, og 
der var åbninger i bunden, som væsken kunne sive gennem.

Nærkontakt med døden
Men når det kom til stykket, var hændelsen ikke noget, der vakte hverken rædsel 
eller storre ubehag blandt de efterladte. Forholdet til doden var på Holbergs tid 
meget mindre tabubelagt, end det er i dag, hvor born knap nok får lov til at komme 
med til en begravelse. Livet er en lang afsked, og døden oplevedes lige så smertelig 
dengang som i dag. Men til gengæld gjorde man i 1700-tallet meget ud af, at de 
dode fik en begravelse, som var deres stand værdig.

Familien Schionning brugte Peter Schionnings mors familie, familien Leths, grav
krypt. Den fandtes under gulvet i koret ved Trinitatis Kirke. Her blev Schionnings 
døde søskende stedt til hvile sammen med de familiemedlemmer, som blev forundt 
et længere liv.

I det stærkt standsopdelte og enevældige samfund kunne man ikke hævde, at alle var 
lige i doden. Her var der lige så stor forskel på hoj og lav som i resten af samfundet. De 
arme stakler i samfundets rendesten, som dode i trange kælder værelser i de uhumske 
kvarterer i middelalderbyen, blev transporteret ud til den store fattigkirkegård uden 
for Østerport, Holmens Kirkegård, eller en af byens øvrige fattigkirkegårde. Her 
blev de kulet ned uden ligfølgc eller større opmærksomhed. Og deres grave blev 
jævnligt rodet op af svin, som rodede efter olden i den lose jord. Der var nemlig 
ikke råd til at forsyne kirkegården med et ordentligt gærde.

Den lille Peter Schionning havde allerede været til flere begravelser, lid af hans 
søskendeflok på tretten var det kun de syv, der overlevede indtil voksenalderen. 
Tidligere det samme år havde han været med til at lægge sin soster i graven i den 
samme gravkrypt. I dagbogen skrev Schionning, »Den 4. juni 1 742. Om eftermiddagen 
kl. 4 døde den sidste Maria Rebecka aj smaa kopper. Den 7. juni 1742. Blev hun begravet 
i Runde Kirke.« Man studser over, at der står »den sidste«, men det skal forstås på 
den måde, at ikke færre end tre af Peter Schionnings sostre var blevet dobt Maria 
Rebecka, men alle dode som spæde. Børnedodcligheden var hoj. Og selvom faren 
var renteskriver og kammerråd, og familien Schionning dermed ganske velstående, 
ramte døden også rige folks born. Året efter dode det sidste spædbarn i soskende

flokken, den lille Tobias, kun to dage gammel. Efter tretten barnefødsler blev den 
nu 45-årige mor, Anna Leth Schionning, forskånet for flere graviditeter. Hun levede 
lykkeligt til 1766.

Hendes mand derimod, Peter Schionnings far, renteskriver Peder Schionning, 
blev ikke forundt mange år mere på denne jord. I januar 1745 blev han ramt afen 
ondartet feber, som grasserede i København det år. På dødslejet lå han og morede 
sig med at håndfodre sine tamme nattergale. Selvom der blev tilkaldt indtil flere >
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Trinitatis Kirke omtales ofte som »Runde 

Kirke,« som den blev kaldt. Ikke på grund af 

det runde tårn, men fordi menigheden var 

overført fra det runde kirkebyggeri, som 

Christian 4. havde påbegyndt under navnet 

SanctaAnna Rotunda, men som aldrig blev 

færdigbygget. Foto: forfatteren.

> doktorer, var der intet at stille op, og den 25. januar drog han sit sidste suk. En 
dags tid efter, at han var død, løb der en del »stinkende blod« ud af munden på ham, 
og en svulst anedes på hans hals. Doktoren ville derfor gerne have lov at åbne ham, 
men det ville den sørgende enke ikke tillade. Børn blev dengang ikke skånet, som 
de bliver i dag, og Schiønning noterede i sin dagbog »Jeg saa ham lig adskillige gange; 
og sidste gangjik ondt derved, at jeg nær havde besvimet.« Der var med andre ord intet 
mystisk ved døden. Den var tværtimod en meget tilstedeværende del aflivet.

Faren blev begravet fem dage efter sin død. Denne gang gik tingene efter bogen 
i modsætning til svogerens begravelse. Ceremonien foregik ved middagstid, og 
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Peter Schiønnings fars kiste var en »dob

belt egeudklædt kiste, indvendig med jern 
beslagen.« Måske så den ud som denne, 

der blev undersøgt i Skt. Olai Kirke i 2001. 
At den var dobbelt betyder, at der var 

en udvendig egekiste og en indvendig af 
fyrretræ. Her er den inderste kiste taget 
ud og står ved siden af yderkisten, som 

er af egetræ og jernbeslået. Foto: Helsingør 
Bymuseum, Torben Bill-Jessen.

måske belært af de dårlige erfaringer fra Hans Leths jordefærd, havde man sorget 
for »en dobbelt egeudklædt kiste, indvendig med jern beslagen, der efter regningen foruden 
betrækket, kostede 24 rigsdaler.«

Når man linder lidt på kistelåget
Vi har nu set nogle eksempler på, hvordan døden gjorde sin tilstedeværelse gældende 
i Peter Schiønnings barndom og tidlige ungdom. Som det allerede står klart, er hans 
efterladte dagbøger og øvrige papirer en glimrende kilde til blandt andet datidens 
gravskikke og forhold til døden. I det følgende skal vi se nærmere på de lidt mere 
aparte situationer, som dette nære forhold til døden afstedkom.

I 1759 døde Peter Schiønnings onkel, etatsråd Christian Leth, i en alder af 64 år. 
Han havde i nogle år døjet med en leversygdom. To dage efter etatsrådens død så 
Schiønning sin onkels lig, »som alt var svulden og flydende«, som der står i dagbogen. 
To dage senere var han med til at gøre klar til onklens begravelse. Der var godt 
pakket med kister nede i krypten, hvorfor der var et praktisk behov for, at der blev 
gjort ordentlig plads til kisten. Så om morgenen klokken halv otte den 28. august 
1759 fik Peter og hans brødre og onkler lukket kirken af og åbnet lemmen i gulvet 
ned til krypten. Når de nu alligevel var nede i krypten, kunne Schiønning ikke nære 
sig for lige at linde lidt på kistelågene og se, hvordan slægtningene havde det, som 
de lå der og ventede på den yderste dag og opstandelsen.

De åbnede blandt andet for Schiønnings fars kiste. Schiønning noterede i dagbogen, 
at liget endnu lå »megetfrisk, og endnu, skønt efter 15 aars tid, lignede sig en del.« Den 
uheldige kaptajn Leths kiste blev også åbnet, og det kunne konstateres, at onklens 
hovedkulds nedfart i krypten ikke var gået sporløst hen over ham; ».. .halsen var bleven 
knækket, saa at hovedet laa hel paa siden, og skuldrene op mod enden. Jeg trak liget ned, der 
nu var let som en fjer, og lagde hovedet paa sin rette plads. De orme, der havde fortæret ham, 
kunne og ses døde i stor mængde at ligge der endnu, da han døde om sommeren, august 1 742. 
De var af de samme slags som gerne ses i priveter, gule og temmelig store.« Man ser de døde 
maddiker for sig, som Schiønning altså kunne genkende som de samme, som levede 
et herligt liv i byens lokummer.

Også Schiønnings mor måtte jo dø en dag, og da hendes tid kom i oktober 1766 
gentog begravelsesceremonierne sig. Doktorerne havde ellers kæmpet meget for at 
bevare hendes liv. Blandt andet havde de ordineret store doser opium, hvilket om 
ikke udsatte døden, så dog i hvert fald hensatte hende i en så salig rus, at hun fortalte, 
hvordan hun havde drømt, at hun var i himlen!

Denne gang skrev Schiønning lidt mere om, hvordan det gik for sig ved selve 
ligbegængelsen. Moren havde boet sine sidste år på Regensen, lige over for Runde 
Tårn og Trinitatis Kirke. Så der var ikke langt at bære hende. Hendes ene son, Jør
gen, var forstander eller provst på Regensen og havde derfor en stor embedsbolig 
der. Den nærmeste familie fulgte kisten, som blev båret af studenter fra Regensen, 
iført sørgekapper. En række tjenere fulgte også på hver side af familien, så det blev > 
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> et helt fornemt lille sorgeoptog. Studenterne har selvfølgelig kendt provstens mor, 
men det var nu ikke derfor, de bar kisten. Det var ganske enkelt et privilegium for 
studenterne at bære kisterne ved byens begravelser. De gjorde det naturligvis ikke 
gratis, og dermed var der sikret dem et godt tilskud til studierne.

Mødet med storesøster og den døde kommandant på

cattun, som da var tilladt.« Denne begi

Christiansø
Vi har nu været nede i familiens gravkrypt nogle gange. Men vi 
skal derned flere gange. For doden var en del af Schionnings liv. 
Doden var nærværende i 1700-tallet.

Tidligt om morgenen den 4. august 1776 dode Catharina 
Margarethe Leth i den ærværdige alder af 71 år. Hun var en 
halvsøster til Schionnings mor, og i familien hed hun ikke an
det end Moster Grethe. Morgenen efter mosterens død begav 
familien sig til kirken for at flytte rundt på kisterne. Schionning 
beskriver scenen for os endnu en gang: ».. .lod kirkedørene lukke 
og aabne adskillige kister blandt andre den 1ste Marie Rebeckes, som der 

endnu, uagtet næsten 50 aar siden, kom en slags muggen lig lugt g]-Jeg 
havde aldrig set hendefor uden nu paa denne maade, da hun som en ældre 

soster af mig var dod,forend jeg blev fodt. Hendes kiste var foret med hvidt 
/enhed kan ikke betegnes som 

andet end bizar. Som ovenfor anført var der tre sostre, alle ved navn 
af Maria Rebecka, som dode som spædbørn. Denne forste af dem 
var dod i 1729 et år og en dag gammel. At Schionning kunne mode 
hende i doden på denne facon var kun muligt i kraft af, at familien var 
fornem nok til at eje en gravkrypt i en af byens store kirker. Man kan 
hæfte sig ved, at disse moder med de dode ikke på nogen måde var 
formaliseret eller omgærdet af ritualer. Tværtimod var de herligt 

uformelle. Om Peter Schionning og hans familie skilte sig ud fra 
mængden ved deres fascination for at åbne kister, er det ikke muligt 
at fastslå. Men alle familier, der var så heldige at eje en gravkrypt,

Kisteplade for Schionnings søn, Peter An

thon. Da kisterne blev genbegravet på As
sistens Kirkegård i 1926 blev kistepladerne 

skruet af, og de findes nu bevaret sammen 

med enkelte velbevarede kister i krypten 
underTrinitatis Kirke. Foto: Forfatteren.

42|

var trods alt med jævne mellemrum tvunget til at bevæge sig derned 
for at flytte rundt på kisterne.

Peter Schionning bedrev nu også sine kisteåbningcr andre steder end i Trinitatis 
Kirke. Da han i 1770 var på Christians©, var han med vanlig nysgerrighed rundt alle 
vegne på oen. Således også på oens kirkegård, hvor han så, at der var opfort »åbne 
begravelser« til oens afdode kommandanter. Med åbne begravelser må antages, at 
han mener små murede kapeller. Schionning kunne ikke lade være, og da låget på 
Christiansos forste kommandant, Hofmanns, kiste alligevel sad lost, blev den åb
net; »... og saa man ham deri at ligge ganske hel og indtørret, uagtet nogle og 90 aar siden
hans begravelse, han var vel klædt. Et rorende og indtagende syn for mig at se, og som den 
nærværende tid oftere burde stræbe efter at kunne give efterkommere.« Den sidste sætning
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vidner om, at Schiønning var drevet ikke blot af simpel nysgerrighed, men havde en 
historieopfattelse, der fordrede et direkte mode med det forgangne. I øvrigt gjorde 
han den fornuftige iagttagelse, at årsagen til, at kommandanterne har ladet opfore 
disse åbne begravelser måtte være, at der ikke var nok jord på øen.

Schiønnings eget døde barn
Den 16. marts 1778 om natten kl. kvarter over et blev Peter Schiønning sagte væk
ket af pigen i huset. Han vidste godt, hvad der var ved at ske. Hans son, lille Peter 
Anthon, lå på sit yderste. Kort efter døde han — ikke en gang fem år gammel. »Ingen 
uden den, som selv harforsøgt det, kan vel siges eller vide, hvad manføler ved et barns død, i 
det ringeste den første gang, man prøver denne skæbne, og hvad det er for kummerlige timer 
at udstaa,« betroede Schiønning dagbogen. »/ det ringeste første gang«... Schiønning 
forberedte sig mentalt på, at døden kunne komme igen efter hans små piger. Det 
gjorde den dog ikke blandt andet takket være de koppeinokulationer, som de blev 
vaccineret med kort tid efter.

Peter Schiønning beskriver, hvordan hans 
søn, Peter Anthon var fint klædt på i kisten. 

Disse oplysninger om ligets påklædning 

kan suppleres med billeder fra Olai Kirke 
i Helsingør De begravede havde handsker 

og strømper på og var i øvrigt klædt som 

Peter Anthon. Foto Helsingør Bymuseum, 

Torben Bill-Jessen.

Om morgenen klokken 9 kom snedkeren og tog mål til kisten. Samme aften klok
ken 6 blev lille Peter lagt i kiste og klædt af en kone, »som plejede at gøre dette efter nu 
brugelig skikfor børn« skriver Schiønning. Peter Anthon skulle begraves dagen efter ved 
middagstid. Bedemanden og formanden for studenterne havde allerede været der og 
indgået de nødvendige aftaler. Næste dag om formiddagen så Peter Schiønning og 
hans kone deres lille søn en sidste gang. Han »... var klædt med kulørte baand, bart hoved, 
hænderne lige ud med handsker paa, nye strømper paa fødderne. Havde et rødt bredt baand om 
livet som et skæf ligeledes røde, couleur de chair silkeopslag og krave paa en hvid kjole.« >

SIDI. X SAXO XR. i, 2 00 5 43



> Klokken halv tolv blev han begravet i krypten. Schiønning skrev, at han blev kort i 
en stor karet og båret af fire studenter. En gadekommissær gik foran for at gøre plads 
over Kultorvet. »Han havde en net overtrukken egekiste med en smuk plade paa. Hans morfar 
Nagler og jeg fulgte ham, Schonheider havde kastet jord paa.« Schiønnings kone, Marie 
Christine følte åbenbart sorgen alt for stærkt til, at hun kunne magte at folge liget.

Her ses et eksempel på en benkiste fra 

Olai Kirke i Helsingør Når de gamle kister 

ikke kunne holde længere, blev de smidt 
ud og indholdet lagt i en benkiste. Familien 
Rosenvinge, ben fra 1600-tallet. Foto: Hel

singør Bymuseum, Torben Bill-Jessen.

Fra krypten til kirkegården
Peter Anthon var blandt de sidste, der blev begravet i krypten. I 1789 omtaler 
Schiønning nemlig i sin dagbog, at hans fætters kone, fru Bording, blev begravet i 
Runde Kirke i grev Fuirens krypt, som lå tæt ved familien Leths, hvor også Schion- 
ning-slægten blev gravsat. Der blev dog givet en skriftlig forsikring fra kirken, at 
»naar der blev slaget kister itu i vores, som var opfyldt, saa at der blev plads, skulle hun blive 

forflyttet deri, og derfor nu ikke betalte noget. Hun blev sat ovenpaa etatsraad Grams kiste, 
som ogsaa stod der.« Her ser vi altså, at krypten var fuld, og at man forventede, at 
de ældste og mest medtagne kister på et tidspunkt ville blive slået i stykker, så der 
på den måde blev skabt mere plads. Det kan i dag forekomme som en voldsom 
praksis, men det var nu en gammel, etableret skik. De dødes knogler blev i den 
forbindelse samlet i mindre såkaldte »benkister«, som forblev i krypten, men var 
knap så pladskrævende.

Imidlertid tyder meget på, at der aldrig blev iværksat en sådan oprydning. I 1805 
blev det ganske enkelt forbudt at begrave lig i kirkerne. Peter Schiønning og hans 
kone blev derfor ikke gravsat i krypten. Da hans storesøster, Helena Dorothea, gift 
von Aphelen, i 1792 døde, noterede han i dagbogen, at hun ganske vist blev begravet 
standsmæssigt med fire heste, men det blev på Frue Kirkegård, »da der ikke var nogen
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Schionning noterede sig om de moderne 

gravmæler af sten på Assistens Kirkegård, 
at med tiden »ville regn og vejr disfigurere 
dem«. Det fik han jo ret i. Her er de sør

gelige rester af hans egen gravsten. Foto: 

Rolf Larsen, www.skibhist.dk.

Hvis du vil læse mere:
Helsingør Kommunes Museer 

2001, Restaureringen af Helsin

gør Domkirke 2000-2001 og 

undersøgelserne af de borgerlige 

begravelser.

Danmarks KirkerfTrinitatis Kirke, 

Kbh. 1962. Schionnings Samling, 

Det Kgl. Biblioteks Håndskrifts

samling.

plads i begravelsen i Runde Kirke.« Her stoder vi for første gang på, at familiens medlem
mer bliver begravet i egentlige jordfæstegrave. Det var en ny mode, der spredte sig 
fra slutningen af 1700-tallet, for til sidst at blive altdominerende herhjemme.

Man skulle tro, at Peter Schionning gik varmt ind for begravelsen i krypten, siden 
han brugte den til sit eget barn og færdedes der så hjemmevant. Men faktisk skrev 
han i et lille essay allerede i 1760’erne, hvordan han syntes, det egentlig var en uskik. 
Det lugtede fælt og var ikke særlig værdigt. Men i praksis skulle der gå nogle år, for 
familien forlod kryptbegravelserne.

Det begyndte ved Schionnings svigerindes død i 1797. Hun havde insisteret på, at 
begraves i jorden på »Kirkegaarden udenJor Nørre Port«, altså på Assistens Kirkegård. 
Jordfæstebegravelser var nu blevet så moderigtige, at familien bevidst fravalgte de 
gammeldags gravkrypter. Schionnings bror gav ved den lejlighed udtryk for, at han 
ville købe et egentligt familiegravsted på kirkegården. Disse familiegravsteder var i 
princippet en videreførelse af den fornemme skik at have sin egen krypt. Omgivel
serne var med andre ord nye, men behovet for at hævde sin families status gennem 
gravlæggelsen uændret.

I 1797 beskriver Schionning i dagbogen, hvordan han har oplevet et besog på As
sistens Kirkegård, som nu for alvor var ved at blive et fornemt sted, hvor han beså 
»kirkegaarden udenJor Nørre Port, der nu er ziret med mange og kostbare marmormonumenter 
og stene.« Schionning mente, at det var en fornøjelse at se alle disse smagfulde grav
mæler, kunstneren Wiedewelt havde udformet mange af dem. Ved den lejlighed så 
han også sin svigerindes grav, der var ved den nordvestlige mur. Her havde broren 
købt et stykke jord til hele familien.

Men hvad skete der med krypten i Trinitatis Kirke? Som nævnt ovenfor blev der 
ikke gravsat flere i den, og kisterne blev heller ikke »slaget itu.« Og dog. I 1926-27 
gennemførte Nationalmuseet en temmelig hårdhændet oprydning i krypterne under 
kirken. I familien Leths kapel forefandtes der ikke færre end 33 kister, der lå stablet i 
fire lag. Mange af kisterne var i en temmelig forfalden stand, og man mente, at denne 
tingenes tilstand var »uværdig«. Derfor valgte museet at dokumentere kisterne så 
godt, som man mente var nødvendigt af antikvariske hensyn, og derefter genbegrave 
dem alle på Assistens Kirkegård.

Så kom de da alle i jorden, Onkel Leth, der var faldet på hovedet ned i krypten, 
Schionnings fugleglade far og opiumsbedovede mor og hans son, den lille Peter 
Anthon. Og selvom de næppe havde forestillet sig det, blev de til sidst genforenet 
på Assistens Kirkegård, hvor stenen over Peter Schionning endnu står som et minde 
over dem alle. Igennem hans dagboger, breve, manuskripter og andre papirer har 
de alle fået et eftermæle. Disse papirer findes i dag på Det Kongelige Biblioteks 
Håndskriftssamling. Men en stor del af dagbogsoptegnelserne er nu af undertegnede 
blevet gjort tilgængelige på www.orlogsmuseet.dk/schioenning.htm.

Jakob Seerup er museumsinspektør ved Orlogsmuseet og Tojhusmuseet

SI Dl: X SAXO \|{. H 2 0 0 3 '45

http://www.skibhist.dk
http://www.orlogsmuseet.dk/schioenning.htm

