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Prinsessens Altertavle 
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I V.£RKET »Danmarks Kirker« be
handles heraldikken i kirkerne om

trent lige sa sk~desl~st og lemIa:ldigt, 
som handva:rkere og museumsfolk har 
behandlet de samme heraldic a under 
skiftende tiders restaureringsarbejder. 
Som et snarere typisk end grelt eks
empel pa denne pastands rigtighed 
kan na:vnes altertavlen i S~nder Kir
keby kirke pa Falster. 

Altertavlen er skaret af mesteren 
Henrik ·Werner omkring ar 1638. Det 
vides ikke, om hele tavlen oprindelig 
har va:ret malet i farver, men i arene 
1692-93 blev den stafferet (forment
lig med guld). I 1721 blev den ege
tra:smalet, og i 1754 blev den staf
feret med m~rkebrun oliefarve og 
guld pa .det oph~jede arbejde«. I 
1755 var de to mindre vabener uden 
vabenma:rker. Endelig blev tavlen re
staureret og forgyldt igen i 1865. 

If~lge Danmarks Kirker udg~res top
stykket (fig. I) »af det kronede meck
lenborgske vaben, henvisende til den 
udvalgte prillS Christians gemalinde, 
prinsesse Magdalena Sibylla, og yderst 
findes vabenskjolde .. . i skjoldene mis
forstaede, male de vaben, det ene for 
Bielke, det andet med tre kugler«. 

Det er rigtigt, at det kronede vaben 
henviser til prinsesse Magdalena Sibyl
la (1617-68), men det er helt forkert at 
kalde vabenet for det mecklenborgske 
- Magdalena Sibylla var datter af kur
fyrsten af Sachsen. Det ville imidlertid 
ogsa va:re forkert at kalde vabenet for 
det sachsiske, kun et af skjoldets felter 
repra:senterer Sachsen, resten er dele 
af det danske kongevaben. Vabenet 
svarer ret n~je til et signet prinsessen 
f~rte (figur 2) og er altsa hendes per
sonlige vaben som den udvalgte prins's 
gemalinde. Hjerteskjoldet kan kun 

1. Det '/Iverste parti af altertavlen i S'/Inder Kirkeby kirke. If'/llge . Danmarks Kirkerc 
er det .det mecklenbargske vabenc i midten! Sammenlign de ta fl'/ljvabeners hjelm
tegn med de tilsvarende (men i amvendt rcekkef'/llge) pa figttr 3. Fat. Natianalmuseet. 
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Prinsessens Altertavle 
Af O. H. M. Baron Haxthausen 

I VÆRKET »Danmarks Kirker« be
handles heraldikken i kirkerne om

trent lige så skØdeslØst og lemfældigt, 
som håndværkere og museumsfolk har 
behandlet de samme heraldica under 
skiftende tiders restaureringsarbejder. 
Som et snarere typisk end grelt eks
empel på denne påstands rigtighed 
kan nævnes altertavlen i SØnder Kir
keby kirke på Falster. 

Altertavlen er skåret af mesteren 
Henrik ·Werner omkring år 1638. Det 
vides ikke, om hele tavlen oprindelig 
har været malet i farver, men i årene 
1692-93 blev den stafferet (forment
lig med guld). I 1721 blev den ege
træsmalet, og i 1754 blev den staf
feret med mØrkebrun oliefarve og 
guld på .det ophØjede arbejde«. I 
1755 var de to mindre våbener uden 
våbenmærker. Endelig blev tavlen re
staureret og forgyldt igen i 1865. 

IfØlge Danmarks Kirker udgØres top
stykket (fig. I) »af det kronede meck
lenborgske våben, henvisende til den 
udvalgte prins Christians gemalinde, 
prinsesse Magdalena Sibylla, og yderst 
findes våbenskjolde .. . i skjoldene mis
forståede, malede våben, det ene for 
Bielke, det andet med tre kugler«. 

Det er rigtigt, at det kronede våben 
henviser til prinsesse Magdalena Sibyl
la (1617-68), men det er helt forkert at 
kalde våbenet for det mecklenborgske 
- Magdalena Sibylla var datter af kur
fyrsten af Sachsen. Det ville imidlertid 
også være forkert at kalde våbenet for 
det sachsiske, kun et af skjoldets felter 
repræsenterer Sachsen, resten er dele 
af det danske kongevåben. Våbenet 
svarer ret nøje til et signet prinsessen 
fØrte (figur 2) og er altså hendes per
sonlige våben som den udvalgte prins's 
gemalinde. Hjerteskjoldet kan kun 

1. Det øverste parti af altertavlen i Sønder Kirkeby kirke. IfØlge . Danmarks Kirker. 
er det .det mecklenborgske våben. i midten! Sammenlign de to fløjvåbeners hjelm
tegn med de tilsvarende (men i omvendt rækkefølge) på figur 3. Fot. Nationalmuseet. 
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2. Segl etter et signet t~rt at MagdalenlL 
Sibylla i hendes egenskab at dansk prin
sesse. Hun blev gift med prins Christian 
i 1634. Etter Gmndjean: Danske konge· 

lige Segl ... , 1951. 

va::re Danmark. En teknisk unders\'i
gelse viI muligvis kunne afsl\'ire om 
den fjerde l\'ives tilstedeva::relse skyldes 
rundhandethed (ell er uvidenhed) fra 
mester Werners side, eller er en fejl, 
der har indsneget sig under en senere 
restaurering. Hjerterne mangler, men 
de kan have va::ret malede pa skjoldets 
overflade. 

Omkring Danmark ses .med solen« 
Sachsen, Slesvig, Ditmarsken, Olden
borg (hvor der er en bja::lke for me
get), Delmenhorst, Stormarn, Holsten 
og Norge. Det er va::rd at bema::rke, at 
kronen er lukket med b\'ijler. . 

Det var vist det almindeligste, at bi!
ledsniderne ogsa havde ansvaret for 
den eventuelle staffering ell er bema· 
ling af deres arbejder, men der ken
des dog ogsa eksempler pa, at der f\'irst 
blev did til en bemaling eller staffering 
flere ar efter at en altertavle var afleve
ret fra billedsniderens Mllld. Det er 
muligt, at prinsessens vaben oprinde
lig ikke var ta::nkt udf\'irt i farver, men 
det er na::ppe sandsynligt. Det er ude
lukket, at de to mindre skjolde, som er 
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helt uden ska::ringer pa overfladen, 
skulle sta umalede. 

De to mindre vabener fremtra::der i 
brun tra::farve, det ene forsynet med 
tre guld kugler (1,2), det andet med to 
»sva::vende« guld bja::lker. Nar Dan
marks Kirker antyder, at dette vaben 
star for sla::gten Bielke, skyldes det sik
kert, at denne sla::gt i forvejen er re
pra::senteret i kirken med to ligstene. 
Disse stene er imidlertid meget a::ldre 
end altertavlen, og der er ingen for
bindelse mellem dem og tavlen. 

Som na::vnt ved vi, at de to vaben
skjolde var uden ma::rker i 1755. Lad 
os derfor se helt bort fra guldstafferin
gen og skjoldene og i stedet betragte 
hjelmtegnene. Det f\'irste viben har al
mindelige vesselhorn; det andet har 
ogsa vesselhorn, men de er besatte med 
pafjer, og hele hjelmtegnet star i en 
krans af fern roser. Dette hjelmtegn 
ma givetvis va::re sla::gten Rosenkrantz's. 

Nu skulle man tro, at vi blot skulle 
finde en dame, som var f\'idt Rosen
krantz, og som i 1638 var gift med en 
hr. N. N., der havde vessel horn som 
hjelmtegn. Vi pr9iver. Sla::gten Rosen
krantz havde 7-8 d\'itre gifte med 
adelsma::nd. To af disse adelsma::nd hav
de vessel horn som hjelmtegn, og den 
ene - i\'ivrigt den sidste mand af den 
stolte sla::gt Rud - h\'irte til pa egnen, 
men han havde intet med S9inder Kir

. keby kirke at gpre, og han var ikke 
lensmand pi Nyk\'ibing Slot. Ved al
tertavler fra denne periode ser vi nem
lig som regel, at i kirker, der hprte 
under et kongeligt len, er det lens
man dens og. hans hustrus vabener, der 
figurerer pa altertavlen, noget lavere 
eller mindre end detl de kongelige 
vaben/vabener. 

Men hvem var da lensmand i 1638? 
- Det var Palle Rosenkrantz til Knen
kerup m. m., og hans (tredie) hustru 
var Lisbet frlJrgensdatter Lunge af 

O. H. M. Haxthausen 

2. Segl efter et signet fØrt af Magdalena 
Sibylla i hendes egenskab af dansk prin
sesse. Hun blev gift med prins Christian 
i 1634. Efter Gmndjean: Danske konge· 

lige Segl . .. , 1951. 

være Danmark. En teknisk undersØ
gelse vil muligvis kunne afslØre om 
den fjerde lØves tilstedeværelse skyldes 
rundhåndethed (eller uvidenhed) fra 
mester Werners side, eller er en fejl, 
der har indsneget sig under en senere 
restaurering. Hjerterne mangler, men 
de kan have været malede på skjoldets 
overflade. 

Omkring Danmark ses .med solen« 
Sachsen, Slesvig, Ditmarsken, Olden
borg (hvor der er en bjælke for me
get), Delrnenhorst, Stormarn, Holsten 
og Norge. Det er værd at bemærke, at 
kronen er lukket med bØjler. . 

Det var vist det almindeligste, at bil
ledsniderne også havde ansvaret for 
den eventuelle staffering eller berna· 
ling af deres arbejder, men der ken
des dog også eksempler på, at der fØrst 
blev råd til en bemaling eller staffering 
flere år efter at en altertavle var afleve
ret fra billedsniderens hånd. Det er 
muligt, at prinsessens våben oprinde
lig ikke var tænkt udfØrt i farver, men 
det er næppe sandsynligt. Det er ude
lukket, at de to mindre skjolde, som er 
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helt uden skæringer på overfladen, 
skulle stå umalede. 

De to mindre våbener fremtræder i 
brun træfarve, det ene forsynet med 
tre guld kugler (1,2), det andet med to 
.svævende« guld bjælker. Når Dan
marks Kirker antyder, at dette våben 
står for slægten Bielke, skyldes det sik
kert, at denne slægt i forvejen er re
præsenteret i kirken med to ligstene. 
Disse stene er imidlertid meget ældre 
end altertavlen, og der er ingen for
bindelse mellem dem og tavlen. 

Som nævnt ved vi, at de to våben
skjolde var uden mærker i 1755. Lad 
os derfor se helt bort fra guldstafferin
gen og skjoldene og i stedet betragte 
hjelmtegnene. Det fØrste våben har al
mindelige vesselhorn; det andet har 
også vesselhorn, men de er besatte med 
påfjer, og hele hjelm tegnet står i en 
krans af fem roser. Dette hjelmtegn 
må givetvis være slægten Rosenkrantz's. 

Nu skulle man tro, at vi blot skulle 
finde en dame, som var fØdt Rosen
krantz, og som i 1638 var gift med en 
hr. N. N., der havde vesselhorn som 
hjelmtegn. Vi prøver. Slægten Rosen
krantz havde 7-8 dØtre gifte med 
adelsmænd. To af disse adelsmænd hav
de vesselhorn som hjelmtegn, og den 
ene - iØvrigt den sidste mand af den 
stolte slægt Rud - hØrte til på egnen, 
men han havde intet med SØnder Kir

. keby kirke at gøre, og han var ikke 
lensmand på NykØbing Slot. Ved al
tertavler fra denne periode ser vi nem
lig som regel, at i kirker, der hØrte 
under et kongeligt len, er det lens
mandens og. hans hustrus våbener, der 
figurerer på altertavlen, noget lavere 
eller mindre end det/ de kongelige 
våben/våbener. 

Men hvem var da lensmand i 1638? 
- Det var Palle Rosenkrantz til Kræn
kerup m. m., og hans (tredie) hustru 
var Lisbet JØrgensdatter Lunge af 



Prinsessens altertavle 

3. Skitsetorslag til ,·ekonstruktion at altertavlens to mindre vdbener. Rosenkmntz· 
vdbenet er vendt i couTtoisie mod Dyre·vdbenet. - Det falder vor tids ~jne lidt 
svcert at goute1·e hemldik i bruskbarok stil, men det b~r erindres, at det scerlige ved 
et hemldisk vdben i modscetning til et varemceTke jo netop eT, at vdbenet i k keel' 

karakteTiseTet ved sin prcecise udtormning, men kun ved sit konk1"ete indhold. 

shegten Dyre. Dyrernes hjelmtegn er 
vesselhorn. 

Ser vi nu igen pa altertavlen viI vi 
berruerke, at vabenskjoldene star pa en 
gesims, sikkert lette at flytte. De er 
maske blevet forbyttede under en re
staurering. Rosenkrantz-vabenet bur
de naturligvis sdi pa mandens pI ads, 
den dextre, og Dyre-vabenet til sini
ster. 

Ejendommeligt nok er en lensmands 
og hans hustrus vabener ogsa anbragt 
omvendt pa en anden af Henrik Wer
ners altertavler, og her kan skjoldene 
ikke v;ere blevet forbyttede, idet de er 
malede direkte pa tavlens sidestykker. 
Det er aItertavlen i" Elmelunde kirke 
pa M~n. De personer, det drejer sig 
om, er Corfitz Ulfeldt og Leonora 
Christine. Man har vel anset konge
datteren for »finerec end ;egtemanden. 
Hendes viben er dog vendt i courto
isie mod hans. Pi Abel Schr~ders al
tertavle i Holmens Kirke i K~benhavn 

er de kongelige kronede monogram
mer ogsa anbragt omvendt. Maske var 
man i hin tid - som nu - ikke sa 
n~jeregnende med slige formelle de
tailler. 

Pi pr;edikestolen i Halsted kirke pa 
Lolland findes endnu et vaben for 
prinsesse Magdalena Sibylla, men her 
er det hen des f;edrene, det sammen
satte kurfyrstlige sachsiske viben. Pr<e
dikestolen er udf~rt a£ J~rgen Ringnis 

1636. 

S~nder Kirkeby menighedsrad har 
nylig ans~gt om tilladelse til atter at 
fa kirkens altertavle restaureret. Det 
er nu at habe, at den meningsl~se 

guldstafage ma blive fjernet fra vabe
nerne, at de ma blive grundigt under
s~gt for gammel bemaling, at det ma 
vise sig, at de to mindre vabener er ble
vet forbyttede og at alle tre vibener ma 
blive malet n;ensomt op i korrekte 
tinkturer. 
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Prinsessens altertavle 

3. Skitseforslag til ,·ekonstruktion af altertavlens to mindre våbener. Rosenkmntz· 
våbenet er vendt i couTtoisie mod Dyre·våbenet. - Det falder vor tids øjne lidt 
svært at goute1·e hemldik i bruskbarok stil, men det bør erindres, at det særlige ved 
et hemldisk våben i modsætning til et varemæTke jo netop eT, at våbenet i k k e er 

karakteTiseTet ved sin præcise udformning, men kun ved sit konhete indhold. 

slægten Dyre. Dyrernes hjelmtegn er 
vesselhorn. 

Ser vi nu igen på altertavlen vil vi 
bemærke, at våbenskjoldene står på en 
gesims, sikkert lette at flytte. De er 
måske blevet forbyttede under en re
staurering. Rosenkrantz-våbenet bur
de naturligvis stå på mandens plads, 
den dextre, og Dyre-våbenet til sini
ster. 

Ejendommeligt nok er en lensmands 
og hans hustrus våbener også anbragt 
omvendt på en anden af Henrik Wer
ners altertavler, og her kan skjoldene 
ikke være blevet forbyttede, idet de er 
malede direkte på tavlens sidestykker. 
Det er altertavlen i" Elmelunde kirke 
på MØn. De personer, det drejer sig 
om, er Corfitz Ulfeldt og Leonora 
Christine. Man har vel anset konge
datteren for »finere« end ægtemanden. 
Hendes våben er dog vendt i courto
isie mod hans. På Abel SchrØders al
tertavle i Holmens Kirke i KØbenhavn 

er de kongelige kronede monogram
mer også anbragt omvendt. Måske var 
man i hin tid - som nu - ikke så 
nØjeregnende med slige formelle de
tailler. 

På prædikestolen i Halsted kirke på 
Lolland findes endnu et våben for 
prinsesse Magdalena Sibylla, men her 
er det hendes fædrene, det sammen
satte kurfyrstlige sacllSiske våben. Præ
dikestolen er udfØrt af JØrgen Ringnis 

1636. 

SØnder Kirkeby menighedsråd har 
nylig ansØgt om tilladelse til atter at 
få kirkens altertavle restaureret. Det 
er nu at håbe, at den meningslØse 
guldstafage må blive fjernet fra våbe
neme, at de må blive grundigt under
sØgt for gammel bemaling, at det må 
vise sig, at de to mindre våbener er ble
vet forbyttede og at alle tre våbener må 
blive malet nænsomt op i korrekte 
tinkturer. 
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