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Saa lod Teilmann dem køre til

Færge satte dem
Rejse til København.
en

over

Snoghøj, hvorfra
det lille Bælt paa deres
Anth.

Fuglsang.

Kalkmalerier i Lunde Kirke.

I 1945 skulde

Pudslaget paa Lunde Kirkes Nord¬
væg repareres. Da en Haandværker var i Gang med
Arbejdet, styrtede store Flager af det flere Steder
løst siddende, indtil tommetykke Pudslag ned. La¬
get indeholdt temmelig meget groft Sand. Det blev
nu nødvendigt at ompudse Kirkens hele Nordside.
Da Pudslaget var borte, kom Kirkevæggens op¬
rindelige Hvidtelag til Syne. Det havde en noget
gullig (lysegul) Farve paa et ganske tyndt omtrent
rent Kalklag, der hvilede direkte paa Kvader¬
stenene. Dette Lag var grundigt gennemhullet, idet
Mureren, der i sin Tid paaførte det grove Pudslag,
med Pennen af sin Hammer har slaaet en Mængde
Huller i det oprindelige Lag ind til Kvaderne for at
faa Pudselaget til at binde bedre.
Paa den lysegule Flade viste der sig yderst svage
Spor af Kalkmalerier. Omtrent midt paa Nordsiden,
2,3 m over Gulvet viste der sig en vandret, grøn
Linje ca. 2 cm bred, 56 cm lang. Lidt øst for denne
og 20 cm længere nede paa Muren begyndte en til¬
svarende grøn, men lodret staaende Linje, 50 cm
høj. 3 m øst for denne Linje skimtedes en svag rød¬
lig Plet 1,65 m over Gulvet, 50 cm lang og 40 cm høj
med enkelte sorte Streger. Længere mod Vest i
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1,50 m's Højde over Gulvet skimtedes hist og her
enkelte sorte Pletter, antagelig Rester af en vandret

Linje. Øverst
Underkant

oppe

var

30

cm

under Loftsbjælkernes

der Rester af

med 3 m's Afstand kunde

en

Bort.

To Steder

tydeligt se 3 Sæt
Ringe. Inderst er der en ret tydelig 3 cm bred gul
Cirkel og koncentrisk uden om denne en tyndere
og mere utydelig mørk Ring, der berørte den til¬
svarende udvendige Ring i næste Sæt. Maales til
Midten af Stregtykkelserne, er den indre Rings Dia¬
meter 14 cm, den ydres 21 cm. En saadan Bort er
romansk, og Kalkmalerierne kan da dateres til den
man

romanske Tid.

Foran Kirkens

Nordvæg staar der endnu en go¬
tisk Krucifiksgruppe. Da Jomfru Mariafiguren bæ¬
rer de brednæsede Sko, der først blev almindelige
her efter 1500, vil det sige, at denne Gruppe tidligst
kan være opsat i Middelalderens Slutningstid.
Da Pudslaget fjernedes bag Gruppen, saa man,
at den stod ud for den eftermurede oprindelige
Kvindedør. Eftermuringen var paa den indvendige
Side ikke foretaget med Kvadre, men med alminde¬
lige Marksten. Endvidere viste det sig, at Krucifiks¬
gruppen før Pudslaget paaførtes havde staaet mod
en sorteblaa Baggrund. Denne Farve viste sig nem¬
lig tydelig i en Bredde af 1,40 m og i en Højde af
2,16 m over det murede Sidealterbord, hvorpaa
Gruppen var anbragt. Farven var forøvrigt ikke
paaført bag selve Figurerne, hvorfor der i den mør¬
ke Flade viste sig de gulhvide Silhuetter af de to
Helgenfigurer og den nederste Del af det store Kors,
hvis øverste Del naar op mod Loftet, og som har
raget oven over den mørkeblaa Baggrund.
Da Sidealteret skulde rejses, har man sikkert
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valgt dette Sted ud for den gamle Kvindedør, fordi
her ikke var Kalkmalerier, som Figurerne kunde
skjule. Om der har været nogle bag Korsets øverste
Del kan ikke

ses.

Sporene af Kalkmalerierne

var saa svage,

at man

ikke kunde se, hvad de forestillede, og der kunde
ikke være Tale om nogen Opmaling. De svage Re¬
ster blev derfor tildækkede med det nye Pudslag.
Resterne kunde blot

sige saa meget, at her var nok
et Eksempel paa, at en romansk Landsbykirke gen¬
nem Middelalderen og antagelig et langt Stykke ind
i luthersk Tid har staaet prydet med romanske
Kalkmalerier.
H. K. Kristensen.

