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Hvite og  
levende

I middelalderen ble det bygget fire rundkirker på den danske øya Bornholm. 
De fungerte både som gudshus, festninger og lagerbygninger.
TeksT og foTo: Eva Kylland

– Er dEr troll i tårnEt? 
Mattis på 3 stirrer opp den 
smale trappen like foran 
alterringen, så ser han på 
farmor, som synes det er 
skummelt at gutten skal 
opp der. den danske stor
familien besøker ols kirke 
for første gang. 

– Barna får en eventyr
aktig opplevelse her, atmo
sfæren er litt mystisk, sier 
mor Caroline. 

– Jeg kan føle historien 
krype over veggene, kom
mer det fra norske live 
Marie (15). – Her er spen
nende gjenstander og kunst
verk. Hva er de brukt til? og 
hva betyr alle detaljene?

Vi er langt ute i Øster
sjøen, halvannen time 
med båt fra sydspissen av 
Sverige, som er nærmeste 

fastland. i sør og øst går 
sjøveien til Polen og Øst
Europa. rikt fiske og langt 
sommerhalvår med store 
avlinger førte til tidlig vel
stand på Bornholm. Med 
den lille øyas beliggenhet 
fulgte livlig handel, men 
også kamp, krig og kapring. 
da sto bornholmerne alene. 
det var særlig gotlandske 
og vediske sjørøvere som 
angrep og plyndret på den 
tiden kirkene ble bygget. 
innbyggerne og deres jor
diske gods trengte beskyt
telse – åndelig og fysisk.

rundt år 1060 ble 
Bornholm kristnet, de fire 
rundkirkene i stein kom 
på plass i løpet av 1100 og 
1200tallet. de er bygget 
i romansk stil. den runde 
formen gjorde dem lettere 
å forsvare. de tre største 
borgkirkene er bygget i tre 
etasjer, til de to øverste går 
det bare én smal trapp eller 
gang. taket var opprinnelig 
nesten flatt, med skytter
gang øverst på festnings
muren, der vaktene kunne 
holde øye med fiender. Mye 
senere ble det satt på kjegle
formet tak.

de to etasjene under har 

nyKirKE Med sine to  
etasjer er Ny 
kirke mindre 
egnet til forsvar 
enn de andre 
rundkirkene. 

Kirken vokter 
en skatt av 
kalkmalerier.

I en svær helle foran kvinne
inngangen er der hugget inn 
skålformete helleristninger,  
12 av dem er tydelige. 

rundkirker



85F a m i l i e n  1 2 / 1 5

Ols KirKE

Øverste del av midtsøylen 
har vært fylt av bibelske 
motiver, bare litt av kalk
maleriene er bevart.

Mattis (3) og storfamilien 
utforsker Ols kirke.  
Døpefonten er romansk, 
hugget ut i grå kalkstein.

Vakre materialer. En velstelt kirkegård. 

Ols kirke  
ligger på en 
forhøyning i 
landskapet. 
Ifølge dan
ske kilder er 
gudshuset 
bygget på et 
112 meter  
høyt fjell.

Eneste vei til 
andre og tredje 
etasje. I veggen 
ser vi spor etter 
den opprinne
lige trappen. 
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Østerlars kirke
den største, eldste og mest 
festningslignende kirken 
ligger på en høyde nær 
landsbyen Gudhjem, øst 
på Bornholm. der troner 
Østerlars rundkirke, impo
nerende, bred og sterk. 
opprinnelig fremsto den 
uten svart hatt og i granit
tens naturlige farger, mer 
som en truende, dyster 
festning. Heldigvis skriver 
vi 2014, det er søndag og 
gudstjeneste for både born
holmere og turister. når det 
ikke foregår kirkelige hand
linger, kan turister utforske 
hele bygningen. Vel 100 000 
mennesker besøker hvert år 
denne kirken, som er blant 

fasong som en tønne med 
kraftig bæresøyle i sentrum. 
Mat og verdisaker ble opp
bevart i midterste etasje, 
dessuten kunne kvinner  
og barn søke tilflukt der i 
urolige tider. 

Kirkeskip, kor og apsis, 
eller koravslutning, dannet i 
fredstid rammen om  
gudstjenestene. lenge fantes 
der ikke prekestol, galleri 
eller kirkebenker. Men rom
mene ble tidlig forsøkt pyn
tet ved hjelp av kalkmale
rier. lysåpningene var små, 

så belysningen måtte være 
dunkel. i disse gudshusene 
fant befolkningen trygghet i 
hverdagen. det gjør de fort
satt; alle fire rundkirkene er 
levende folkekirker. Formen 
er sannsynligvis også inspi
rert av den katolske tempel
herreordenens runde byg
ninger, de skulle være en 
påminnelse om Gravkirken 
i Jerusalem. rundkirkene 
på Bornholm vitner om at 
middelalderens byggmestre 
hadde sans for proporsjoner 
og skjønnhet.

I koret henger en utskåret 
og forgylt basunengel fra 
1700tallet. 

øyas største severdigheter. 
Østerlars kirke sto sann
synligvis ferdig i ca. 1150. 
Prekestolen i tre med delvis 
forgylling og farge inne i 
buene er fra renessansen, 
den var på plass i 1595. 
lukkede kirkebenker i ube
handlet eik er nye.

nylars kirke
dette er den best bevarte, 
med spennende bildefriser.

det frittstående klokketår
net til nylars kirke er et av 
de mest eiendommelige på 
Bornholm. Klokkerommet 
av bindingsverk står på 
en høy steinbygning, som 
sannsynligvis stammer fra 
1500tallet. den nederste 
delen var tidligere porttårn. 
Prekestolen er fra 1882. 
omtrent 90 år senere ble 
kirken restaurert, prekestol 
og kirkebenker fikk da nye 
farger, avstemt etter kalkma
leriene omkring midtsøylen. 
denne bildefrisen forteller 
om Adam og Evas skapelse, 
fall og forvisning fra Paradis. 

ny kirke
dette er den minste og yng
ste, med kalkmalerier fra 
flere perioder.

i ny kirke er det verdt å ta 
seg god tid til å studere de 
bornholmske kalkmaleriene 
på midtsøylen og i taket. de 
er fra flere perioder. En bil
defrise viser Kristi lidelses
historie. På en medaljong ser 
vi Gudslammet med kalk 
og korsfane. Marias bebu
delse er avbildet. Et maleri 
har motivet Kristus og den 
tvilende thomas. Alt dette 
er i samme stil, såkalt ung
gotisk. Mellom kvinneinn
gangen og korbuen er der 
et innvielseskors. da kirken 
ble restaurert fra 1958 og 
fremover, kom et damean
sikt til syne i taket mellom 
hovedinngangen og preke
stolen. over og i korbuen er 

     I disse gudshusene  
fant befolkningen trygghet 
i hverdagen.

nylarsDet store kjegletaket er 
dekket med eikespon.

I våpenhuset står 
to runesteiner, 
denne eldste  
er fra ca. 1050.
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der også dekorasjoner. For 
den som er kvinne i fruktbar 
alder, kan det få familiære 
konsekvenser å velge døren 
mot nord. det er kvinneinn
gangen, og foran den vakre 
døren ligger en stor, flat 
stein. i overflaten på den 
er der helleristninger, som 
ifølge folketroen skal være 
bra for fruktbarhet.

Ols kirke
Blant bølgende kornåkrer 
nord på Bornholm rager 
26 meter høye ols Kirke, 
et hvitt tårn med svart tak. 
dette er den høyeste, mest 
elegante – og med spor av 
kamp. langt ute på sjøen 
har fiskere kunnet styre 
etter dette landemerket. 
Kirken er viet norske olav 
den Hellige. like foran 
alterringen fører en smal 
trapp opp til andre og 
tredje etasje. Øverst er det 
ni vinduer til å skyte gjen
nom. Borgkirken var umu
lig å erobre. ols kirke er 
bygget om og forsterket 
flere ganger. den fikk sin 
endelige utforming ved 
restaureringen på midten 
av 1900tallet. da ble også 
altertavlen skiftet ut, reli
effet viser engelen, som 
forkynner påskebudskapet 
for kvinnene ved Kristi grav. 
Prekestolen er fra refor
masjonen, men de malte 
motivene er nyere. Vi ser 
korsfestelsen, himmelfarten 
og evangelister. En periode 
mot slutten av 1800tallet 
sto prekestolen på loftet, 
der den tilfeldigvis ble fun
net i 1921. opplysningene 
om kirken får vi av en dame 
som sitter i våpenhuset, hun 
tilbyr skriftlig informasjon 
og svarer på spørsmål.  
– damen smilte så koselig, 
sier live Marie, som har gått 
ut og forsøker å tyde teksten 
på eldgamle gravsteiner.  
    lille Mattis smetter forbi 
henne, mer enn klar for de 
små veiene på kirkegården, 
med farmor på slep. Han 
fant ingen troll i tårnet, 
likevel føles det ekstra godt 
med tryggheten i en stor, 
varm hånd. •

Kirkeskipet har en ytre 
diameter på 17 meter. 
Yttermuren er støttet 
opp syv steder.

ØstErlars

To vers fra Bibelen 
er skåret ut i preke
stolen, nede står 
ordene fra Matteus 
9,38: «Be derfor 
høstens herre 
sende ut arbeidere 
for å høste inn  
grøden hans.» 


