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BOMÆRKERNE I ROSKILDE
DOMKIRKE
Af Amanda Stevne Jørgensen

Flisegulvet i Roskilde Domkirke brydes mange steder af gravsten. Lyse og
mørke, trapezformede og rektangulære. Som store flader ligger de der og
bærer vidnesbyrd om byens historie; et vidnesbyrd, der dag for dag slides
gradvist væk. Med et årligt besøgstal på mere end 100.000 turister og kirkegængere udsættes de gamle sten for meget slid, ikke kun fra fodtøjets
fortærende kraft, men også fra den deraf følgende, hyppige gulvrengøring.
Mange af kirkens besøgende studser over de gamle gravsten. Man finder dem svære at gå r undt på, de dybe r eliefmønstre taget i betragtning,
og mange finder det moralsk forkert at træde på de døde. Men faktum er,
at der er så mange gravsten i gulv et, at det slet ikke kan lade sig gør e at
komme omkring uden at træde på dem. Engang var de dækket af måtter,1
hvilket naturligvis havde en beskyttende effekt, men som også besværliggjorde den daglige gang r undt i kir ken samt skæmmede kir kerummets
udseende.
Der har været endnu flere gravsten, end der er bevaret i dag; de har måttet bøde for ombygninger, omlægning af gulvet, ejerskifte m.m. Man kan
således ikke være sikker på ikke at træde på en grav, blot fordi man pænt
tripper udenom de synlige gravsten.
Vi kan ikke bremse tidens tand eller forhindre det daglige slid på gravstenene, medmindre de fjernes fra deres autentiske ramme, eller at hele
kirkegulvet dækkes af plexiglas; begge dele usandsynligt. M en vi kan se
nærmere på gravstenene og der es motiver, der vidner om for tællinger fra
en næsten glemt symbolverden, inden de forsvinder helt.

8

Fig. 1. Grundplan af Roskilde
Domkirke med angivelse af placeringen af de 15 bomærkebærende
gravsten.

ROMU 2015

Domkirkens ældste gravsten dateres til midten af 1200-tallet, men langt
de fleste af de bevarede sten kan dateres til 15- og 1600-tallet. Navnlig barokkens bizarre motivvalg – skeletter med le, timeglas og kranier omviklet
af slanger – er på næsten r omersk vis et memento mori for de betragtende
besøgere; en påmindelse om, at vi alle er dødelige…
Helt anderledes forholder det sig med bomærkerne, der ganske vist ofte
indtager en central placering på stenene, men er langtfra lige så iøjnefal dende som krydslagte knogler. For de fleste er disse bomærker ulæselige
tegn – men der v ar en tid, hv or det var netop disse tegn, man forstod at
læse frem for lange ord af latinske bogstaver.
Det har aldrig været så nemt at skrive under på noget, som det er i dag.
Ikke bare er den fysiske underskrift på et dokument en mulighed – vi kan
også benytte os af digital signatur eller N emid. Den obligatoriske skolegang i vor del af verden gør, at vi alle er i stand til at stave til vort eget navn
samt at læse og dermed validere andres underskrifter. Går vi
derimod et par hundr ede år tilbage i tiden, v ar det
ikke en selvfølgelighed, at alle i samfundet kunne
læse og skrive. Hvis man vil lede efter perso nidentificeringer i et sådant samfund, er
det en helt anden slags identitetsmar kører, man skal være på udkig efter.
Bomærkerne er opstået i netop
denne kontekst – som underskrifter, håndværkersignaturer og dermed kvalitetsstempler, som ejerskabsmarkører, og sener e også
som person- og slægtsmær ker,
der kunne identificere og v erificere en persons stand og ophav. Det er i denne sidstnævnte
kategori, at R oskilde Domkirke
fremviser et rigt materiale af bo mærker (fig. 1).

Bomærkerne i Roskilde Domkirke
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Fig. 2. Stemningsbillede fra midtskibet i Roskilde Domkirke. Kruse
2003:125
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BOMÆRKER – TEGN OG BETYDNING
Fig. 3. Skema over bomærketyper.
Eksemplet på binderune-mærket
er hentet fra Rasmussen 1968,
initial-bomærket er fra Roskilde
Domkirkes eget materiale, mens
eksemplerne på monogrammærket og de talende bomærker
er hentet fra Tønnesen 1968.

Som symbol er bomærket et skrifttegn bestående af v ertikale, horisontale og diagonale streger, der kun sjældent kr ummer. Stregerne er internt
forbundne, således at der er tale om ét tegn. Bomær kerne skal læses som
enkeltstående tegn, der aldrig sættes sammen til en skriftrække. D erimod
kan selve tegnet godt bestå af bogstav elementer, der er sammensat af flere
ord, som det ses i initial- og monogram-mær kerne, hvor fornavnets og
efternavnets begyndelsesbogstav ofte kombineres (fig. 3).

BINDERUNE-MÆRKER

INITIAL-BOMÆRKER

MONOGRAM-BOMÆRKER

TALENDE BOMÆRKER

Tidlig middelalder.
Bomærket udgøres af et
’monogram’ af runetegn, der
bindes sammen.

Inspireret af et eller flere
latinske bogstaver, der
danner ejerens initial(er).
Tidlig middelalder. Kan
være yderligere forstærket
af latinske bogstaver.

Består af latinske
bogstaver, der smeltes
sammen til et monogram.
15-1600-tallet.

Mærker, der i højere grad
refererer til funktion, fx
lyster, spade, timeglas,
kors, spær m.m.

EKSEMPEL:

Jon =

Bliver til:

=

EKSEMPEL:

EKSEMPEL:

EKSEMPLER:

Bomærkernes alder og opståen kan diskuteres. Helt tilbage fra de ældste
tider ses bomærkelignende tegn ridset ind i harpuner og pileskafter – men
er det ejerskabsmarkører, som altså kan sidestilles med bomærker, eller skal
de snarere opfattes som magiske tegn, der har sikret krigs- og fangstlykke?2
Fra jernalderens store våbenofferfund fra Vimose på Fyn og Illerup Ådal
ved Skanderborg kendes personnavne ridset ind i genstande, kamme og
våben. Man kan således forestille sig, at de bomærkelignende tegn har haft
samme funktion som de med runer skrevne personnavne.
Det er ofte foreslået, at bomærkerne skulle være en videreudvikling af
runerne, som kendes fra jernalder og vikingetid. Man skal dog være påpasselig med denne teori. D en åbenlyse lighed mellem r uner og bomærker
hænger i højer e grad sammen med det materiale, tegnene blev hugget/
skåret i (f.eks. sten og træ) end med tegnenes bety dning og brug. Hvor
runerne udgør et komplet alfabet og muligheden for at skrive kortere eller
længere sammenhængende beskeder, er bomærkerne enkeltstående tegn, i
højere grad mærker end bogstaver. Kun i de tilfælde, hv or bomærket udgøres af binderuner (fig. 3), ses en inspirationsbunden sammenhæng. Behovet for ejerskabsmarkører, om det er i form af bomær ker eller lignende
tegn, går længere tilbage end evnen til at læse, skrive og forstå et alfabet.
Bomærket i dets sikre form kendes af omtale fra 1241, hvor det i Jyske Lov
omtales som mærke. I Danske Lov fra 1683 er bomær ker fortsat omtalt
som underskriftsform.3 Anvendelsen af bomærker havde sin storhedstid i
15- og 1600-tallet – i hvert fald ud fra det, der lader sig dokumentere. Det
kan dog sagtens tænkes, at brugen af bomærker har været lige så udbredt i
13- og 1400-tallet, uden at vi i dag har tilstrækkeligt med bevarede breve,
gårde m.m. med bomærker på til at kunne dokumentere det. I slutningen
af 1600-tallet ophørte brugen af bomærker i byerne, mens den på landet
fortsatte langt op i 1800-tallet, hvor man bl.a. har brændemærket kreaturer med bomærker for at ty deliggøre ejerskabsforhold. I N orge har man
anvendt bomærker, under betegnelsen tømmermerker, til mærkning af fældede træer i sko vdriften helt op i ny ere tid.4 På Vasamuseet i Stockholm
ses udstillet diverse af sømændenes ejendele, blandt andet taller kener og
bestik med bomærker, som har indiker et, hvem der ejede hvilket ser vice
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Fig. 4. Tallerken med bomærke,
sank med orlogsskibet Vasa i
Stockholm Havn 1628. Foto
Amanda Stevne Jørgensen.
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(fig. 4). På Nidarosdomen i Trondheim har man fundet mer e end 5000
bomærkelignende tegn – de såkaldte steinhuggermerker – hvis formål har
været at vise, hvilken stenhugger der har leveret hvilke sten og ikke mindst
hvor mange, eftersom stenhuggerne arbejdede på akkor dløn. Det samme
gør sig gældende på flere norske middelalderkirker.
Som det fremgår af fig. 3, kan bomærker deles i flere kategorier.5 Det må
slås fast, at grænsen mellem disse kategorier er flydende, samt at kategoriseringen ikke er fyldestgørende, idet mange bomærker ikke kan henføres
til en af disse kategorier. Navnlig de talende bomærker kan være besværlige
at operere med, da det langt hen ad vejen er et tolkningsspørgsmål. Af de
to eksempler, der gives på talende bomærker i fig. 3, er det første tydeligvis
et timeglasmærke, mens det andet både har elementer fra et kors, en spade
og et anker – og hvilken af disse er så mest dominerende i mærket?

BOMÆRKERNE I ROSKILDE DOMKIRKE
En gennemgang af de godt 200 gravsten i Roskilde Domkirke viser, at
der på 15 af dem er bomær ker. De bomærkebærende sten er fordelt over
hele kirken, som det fremgår af fig. 1. Dog skal det bemærkes, at visse sten
kan være flyttet rundt i kirken i tidens løb og der for ikke ligger, hvor de
oprindeligt blev lagt. En oversigt over bomærkerne gives i fig. 5, og i fig. 6
tydeliggøres bomærkerne i stregtegning.
Af de 15 bomærker på gravstenene i Roskilde Domkirke er tre forsynet
med latinske bogstaver ved siden af selve bomærket og falder således under
kategorien initial-bomærker (mærke 2, 8 og 12), mens ét er et monogram
af gravlagtes forbogstav (mær ke 15). D e øvrige 11 bomær ker kan ikke
henføres til en af o venstående kategorier. Disse skal derfor ikke opfattes
som et regelsæt, som bomærkerne er blevet til i, men snarere ses som udtryk for tendenser i materialet, der altså ikke rummer hele materialet.
De talende bomærker er talende i den forstand, at grundstammen i
bomærket refererer til indehaverens erhverv, f.eks. lyster, spade og kors. Af
de bomærkebærende gravsten i domkirken er fem med sikkerhed lagt over
mænd, der har virket for kirken (mærke 4, 5, 6, 10 og 12). Tre af disse har
elementer af korset i sig – men også bomærker, der ikke er lagt over kirkens
mænd, har kors i sig, så i dette konkrete materiale er tendensen ikke udtalt.

DATERING 							

Bomærkerne i domkirken spænder i datering fra 1501, hvor Jacob Sandhers døtre Geske og Dorothea blev begrav et (mærke 7), til 1645, hv or
Hans Pedersen blev begravet (mærke 15). 13 af de bomær kebærende
sten har en datering i 1500-tallet, mens kun to kan henfør es til midten
af 1600-tallet (borgmester Gert Schrøders sten fra 1643 (mærke 8) og
ovenfor omtalte tolder Hans Pedersens sten). Hans Pedersens mærke er et
monogram-bomærke, et stiliseret mærke med udgangspunkt i H, forbogstavet i Hans, og synes i højere grad at være et pyntemærke end en egentlig
personmarkør. Hans Pedersen har måske, i forbindelse med sin tjeneste
for Christian 4., stiftet bekendtskab med folk af fornemmere herkomst og
har derigennem følt et behov for at bære et stiliseret monogram-bomærke
som en efterligning af adelens våbenskjolde. De to 1600-tals bomærker er
desuden de eneste, der er hugget ned i stenen – de øvrige er hugget i relief.
De to bomærkers nyere karakter ses endvidere af de tynde huggelinjer, der
tydeligt adskiller sig fra de ældre bomærkers bredere streger, der endvidere
ofte er forsynet med karvhugning langs stregerne for at fremme dybdeeffekten.

FÆLLESTRÆK OG FORSKELLE
Samtlige 15 bomærker er placeret med et mere eller mindre stiliseret våbenskjold som ramme. D ette understreger brugen af bomærker på gravsten som statusmar kører; på gravstenene står de gravlagtes navne fuldt
udskrevne med latinske eller gotiske bogstaver, på dansk eller latin, så bomærket er ikke en nødvendighed for at identificere den gravlagte.
I gulvet i Roskilde Domkirke er mange adelige gravlagt, ofte med de 16
våbenskjolde (otte på fædrene og otte på mødr ene side), som det kræv es
for at dokumentere sin adelige her komst. For højtstående borgere uden
adeligt blod har det vær et en bekostelig affære at købe sig en gravplads i
den store katedral, hvor også kongerne har der es sidste hvilested. D et er
ikke svært at forestille sig, at man har følt beho v for et symbol som pen dant til adelens våbenskjolde og derfor har indrammet sit bomærke.
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Niels Step, 1535

3
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7

Margrethe Knudsdatter, 1565

Geske & Dorothea, (formentlig 1501)

4

Diderik Friis, 1536

5

Fig. 5.
Bomærker på gravsten i Roskilde
Domkirke. Foto Amanda Stevne
Jørgensen.

10

Johannes Laurentii, 1557

6

Jacobus Andreæ, 1542

8

13

Matthias Pauli, 1579

9

Gert Schrøder, 1643

11

Johannes Laurentii, 1592

Kirstine Bentsdatter, 1583

12

Maren Laurids Bangs datter, 1578

14

Ukendt, 1552

15

Laurentius Asceri, 1562

15

Ukendt, 1571

Hans Pedersen, 1645
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Det mindste af bomærkerne (mærke 15) måler 7 x 7 cm. Det største (mærke 12) har en bredde på 23,5 cm og en højde på 32 cm. De øvrige fordeler
sig mellem disse værdier.
Syv af stenene har bomærket placeret centralt i fodenden (øst), fire har
bomærket placeret lige midt på stenen, mens de øvrige fire fordeler sig med
to centralt i hovedenden (vest) og to i det nordvestlige hjørne.

KVINDER MED BOMÆRKER
Fig. 6. se modsatte side. Stregtegning af bomærkerne, jf. fig.
5. Fremstillingen af mærke 5 er
udtryk for, hvad der kan iagttages
af mærket med det blotte øje.
Hvor og hvordan stregerne ender
(f.eks. med kroge eller tværstreger) kan ikke afgøres.

Fire af de bomær kebærende sten er lagt o ver kvinder: Margrethe Knudsdatter (mærke 2), Kirstine B entsdatter (mærke 9), Maren Laurids Bangs
datter (mærke 11) og Geske & Dorothea, døtre af Jacob Sandher (mærke
7). Vi ved fra skriftlige kilder, at kvinder har kunnet før e selvstændigt bomærke, men det hør er til sjældenhederne, da mær ket ofte fulgte går den
og/eller erhvervet, der generelt var mandens sfære. På de to barnedøde pigers grav (mærke 7) er det næppe heller der es mærke, men derimod deres
fars, der er markeret på stenen. Mærke 2 er forsynet med det latinske bogstav P til højr e for mærket, og ifølge Löfflers registrant fra 1885 har der
også været et C til venstre for mærket; dette er dog ikke synligt længere.6
Initialerne C og P har intet med Margrethes navn at gøre, men læser man
gravstenens latinske indskrift fremgår det, at hun var datter af Canutus (=
Knud) Petri, hvor initialerne til gengæld passer . Konklusionen må derfor
være, at bomærket er hendes fars.
Mærke 9 findes på en sten, der er lagt over Kirstine Bentsdatter og hendes mand Hans Lauridsen, der dog må være død før hende, eftersom teksten på gravstenen lyder, at hun nu ”er her begrafuen hos sin kiere husbunde
Hans Lauridsøn”. Derudover nævnes han ikke på stenen, så man kan forestille sig, at han oprindeligt har haft en anden gravsten, og at den nuværende først er lagt efter Kirstines død. Om mærket tilhører hende eller hendes
mand kan ikke afgøres, men det er tydeligt, at teksten på stenen omhandler
Kirstine alene, så måske det samme gælder for bomær ket? Endvidere kan
”her hos” tolkes på flere måder – der behøver ikke nødvendigvis at være
tale om samme grav, det kan blot være her i kirken. Skulle Hans Lauridsen

Bomærkerne i Roskilde Domkirke
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have sin egen grav i Roskilde Domkirke, er denne dog ikke længere kendt
i kirken, og var det heller ikke på Löfflers tid.
Bomærke 11 er stærkt slidt. Teksten på resten af stenen kan dog sagtens
læses, og her fremgår det, at Maren er Niels Nielsen Koldings anden hustru, samt at hun døde blot tre dage efter hans død. Netop derfor kan det
undre, at de ikke er gravlagt side om side. E n oplagt forklaring kan være,
at Niels Nielsen Kolding er lagt i en grav v ed sin første hustr u, en grav,
der dog ikke er kendt i domkirken i dag og heller ikke fremgår af Löfflers
registrering.

DEN FOTOGRAMMETRISKE METODE
Fotogrammetri er et vær ktøj, der vinder stadigt størr e indpas i r egistrerings- og dokumentationsarbejdet, også i ar kæologien, hvor den blandt
andet benyttes i dokumenteringen af helleristninger. Også på gravstenene
i Roskilde Domkirke har metoden kunnet anvendes. I dette tilfælde er
benyttet et kamera med et 50 mm makr oobjektiv. For hvert billede rykkes kameraet en smule for at giv e mange overlappende billeder af samme
motiv. Det samlede antal billeder, hvilket vil sige 100-200 pr . bomærke,
lægges ind i et computerprogram, der ved at sammenligne billederne kan
placere dem nøjagtigt i forhold til hinanden, udr egne dybde og der ved
skabe en tredimensionel model af bomær ket. Denne model kan afslør e
detaljer, der er skjult for det blotte øje. I denne undersøgelse er pr ogrammerne Agisoft PhotoScan og Relief Visualization Toolbox anvendt.
I tre tilfælde var bomærkerne så slidte og beskadigede, at det ikke med
det blotte øje kunne afgør es, hvordan de oprindeligt så ud (mær ke 4, 5
og 11). Den fotogrammetriske metode blev benyttet på disse bomær ker
med det håb for øje, at metoden kunne afslør e bomærkernes oprindelige
udseende.
Bomærke 4 er dels beskadiget v ed brud på den oprindelige o verflade,
dels ved blankslid. I fig. 7 gives en oversigt over, hvordan bomærket ser
ud med det blotte øje (almindeligt foto), samt hv ordan det ser ud som
lokalreliefmodel.
Nederst i bomærket ses resterne af et kryds, hvilket først blev antaget for
at udgøre et Andreaskors. Øverst i mærket ses elementer af et kors. Det var
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forventet, at den midterste streg i korset oprindeligt har været forlænget og
dermed bundet de to synlige elementer sammen, således at der ville vær e
tale om et kors som stamme i bomær ket med et Andreaskors i bunden –
en ikke ofte set korskombination. Mær ket optræder på kannik J ohannes
Laurentii sten, så tanken om flere korstyper kombineret syntes ikke fjern.
Men ved at arbejde med mær ket i billedbehandlingsprogrammerne har
det vist sig, at der næppe har været en forlængelse af den øverste korsakse
ned til det formodede Andr easkors. Lokalreliefmodellen understreger, at
der snarere er tale om et såkaldt halvt timeglas stillet på ho vedet med en
kort tværstreg på den øverste vandrette akse (se fig. 6).
Bomærke 5 er udsat for blankslid, og der er der for ikke meget tilbage
at se af det. De 114 fotos, der blev taget af bomær ket, har vist sig ikke at
være brugbare i billedbehandlingsprogrammerne grundet for ringe kvalitet. Dette kvalitetsbrist tilskrives mærkets placering i kir ken i forhold til
placeringen af lamper og kir kens generelle lysindfald, samt at mærket allerede er så blankslidt, at der ikke er meget håb for nogensinde at kunne
dokumentere dets oprindelige udseende.
Bomærke 11 er udsat for brud på den oprindelige overflade samt synlige reparationer på denne. I fig. 8 gives en oversigt over, hvordan bomærket
ser ud med det blotte øje (almindeligt foto), samt hvordan det ser ud efter
en beregning af hældningen på overfladen lagt over en skyview factor, som
viser eksponeringen af overfladen i forhold til lysindfald.

Fig. 7. Mærke 4 – almindeligt
foto til venstre, lokalreliefmodel
til højre. Foto Amanda Stevne
Jørgensen.
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Bomærke 11 mindede i udseende meget om de to ens mær ker 9 og
10, blot kunne det ikke afgøres, om – eller hvor langt – en vandretgående
tværstreg gik ud på begge sider af den lodr ette, bærende akse, ej heller
kunne det endelige forløb for den nederste krog afgøres. De voldsomme
ødelæggelser, som mærket på et tidspunkt har vær et udsat for, har sat en
stopper for et fyldestgør ende resultat af den fotogrammetriske undersø gelse. Man kan undr e sig over, hvorfor der overhovedet er ofr et tid og
midler på en reparation af mærket, når der alligevel blot synes at være tale
om, at stenens oprindelige brudstykker er kastet tilfældigt tilbage i den senere tilførte mørtel. Skaden er især slem i mærkets nederste, venstre del, og
centralt er overfladen så beskadiget, at mærkets oprindelige udseende ikke
længere kan dokumenteres. Til gengæld har metoden kunnet bekræfte, at
der har været en vandretgående tværstreg på begge sider af midteraksen,
som på begge sider har gået 4,5 cm ud, samt at der på den venstre side har
været tilføjet en lodr et tværstreg til den v andrette. Denne kan ikke iagt tages på den højre tværstreg, og ved at studere de karvhugninger, der har
ageret skygge i mærket for at understrege relieffets dybde, kan det afvises,
at der har været en tværstreg på den højre side; for på denne side fortsætFig. 8. Mærke 11 – almindeligt
foto til venstre, kombineret
model af overfladeeksponering og
hældning til højre. Foto Amanda
Stevne Jørgensen.
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ter karvhugningen, hvor tværstregen ellers skulle være. Mærkets udseende
tolkes derfor som vist i fig. 6.
Den fotogrammetriske metode er en enkel, skånsom og effektiv dokumentationsmetode, der ikke kun kan anv endes på bomærker, men med
fordel også på andr e reliefobjekter. I tilfældet med bomær kerne må det
konkluderes, at selv ikke en så effektiv videnskabelig metode som den fotogrammetriske kan udøve mirakler. Mange af stenene er så nedslidte, at
vi simpelthen er for sent ude i forhold til at kunne dokumenter e et oprindeligt udseende. Alligevel er der et tungt dokumentationsansv ar, der i
øjeblikket ikke løftes; mens de kongelige gravmonumenter er afspærret og
dækket af alarmzoner, er byens almene borgeres gravsten udsat for et dagligt slid, der kan fremkalde bekymring for, hvordan de mon ser ud om 10,
50 eller 100 år. Vil der til den tid være andet end blanke overflader tilbage?
Roskilde Domkirke er ikke bare kulturarv – den er levende kulturarv –
og et stort aktiv for byen; et vartegn, en turistmagnet, et samlingspunkt.
Tidens gang har og vil for tsat ændre og forandre kirken; det hverken kan
eller skal vi ændre på – men vi kan dokumentere, hvad vi kan nå, inden
det er for sent. D en eneste dokumentation, der på nuvær ende tidspunkt
foreligger, er Löfflers værk fra 1885 med omtale af samtlige sten og håndtegninger af udvalgte, samt hvad der sporadisk nævnes i den ø vrige litteratur om domkirken.7 Dette fotogrammetriske nærstudie af et lille udvalg
af bomærker i kirken er et bud på, hv ordan man kunne gribe dokumen tationsopgaven an – i bredere målestok og med mere effektive kamera- og
lysforhold, end det har været muligt i nærværende arbejde.

ØVRIGE BOMÆRKER I ROSKILDE DOMKIRKE
Gravstenene er ikke de eneste, der har været forsynet med bomærker; også
nogle af de stolestader, der i 1866 blev erstattet med de nuværende bænkerækker, bærer bomærker. Af disse stolestader fra 1575 er nogle gavlplanker
bevaret og kan ses i D omkirkemuseet – enkelte af disse bær er bomærker. Deres funktion har vær et at indikere kirkegængernes faste pladser –
pladser, man havde købt sig til. Dette er dokumenteret i kirkens bevarede
stolestadeprotokoller. Placeringen med front ud mod midtergangen op til
alteret, hvor hele menigheden går forbi til og fra de kirkelige handlinger, er
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et udsøgt blikfang og dermed en måde at vise sin tilstedeværelse og formue
på. De fleste af disse bomærker er initial-bomærker.8 Foruden borgerlige
bomærker findes også en gavlplanke med kongeligt monogram for Frederik 2. samt adelige slægters våbenskjolde.
Den store, bærende søjle i Christian 1.s kapel, der i daglig tale kaldes
”Kongesøjlen”, er på den østlige side forsynet med bomærker og lignende
signaturtegn. Deres placering er i dag ikke synlig for kirkens besøgende, da
en afspærring er sat op for at skåne dels søjlen, dels F rederik 2.s og Christian 3.s gravmonumenter for berøring. Bomærkerne på Kongesøjlen må
tolkes som håndværkermærker og enkelte er identificeret. Årstallet 1598 er
hugget ind i søjlen, og dette er året, hvor Frederik 2.s gravmonument blev
leveret til domkirken. Monumentet er udført af brødrene Geert og Hans
van Egen, og begge brødre har signeret søjlen; Hans van Egen i form af et
monogram-bomærke, hvor H, V og E er smeltet sammen, og Geert i form
af navnet fuldt udskrevet i latinske bogstaver, placeret over et mærke, der
kan være hans (fig. 9). På Kongesøjlen ses endvidere flere mærker, der kan
stamme fra andre perioder og personer . Det er interessant, at Hans van
Egen ikke har signeret direkte på gravmonumentet, men har måttet gør e
det på søjlen – har han fået forbud mod at signere monumentet?

MANDEN BAG MÆRKET
Der er ikke mange oplysninger bevaret om byens borgere i middelalderen
og renæssancen. Der ville formentlig have været flere, hvis ikke byens arkiv
var brændt med rådhuset i 1730’erne. Dog kan man være heldig at ramme
en person, til hvem der knytter sig fortegnelser over slægtsforhold, bopæl
og erhvervsdrivelse. I ét tilfælde er vi så heldige her; det gælder borgmester
Gert Schrøder.
Han kom til Danmark fra Tyskland kort efter 1600, hvor han slog sig
ned i Roskilde for at drive købmandsforretning. Sidenhen blev han byens
borgmester og før te i 1630’erne en indædt kamp mod borgmester en i
Slangerup om retten til handel v ed det nuvær ende Frederikssund – en
kamp, han endte med at vinde ved den endelige afgørelse i 1639.9
Også Gert Schrøders søn, H erman Schrøder, er begrav et i R oskilde
Domkirke. Han giftede sig med E va Motzfeld og efterfulgte sin far såvel
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i købmandserhvervet som på borgmesterposten. H ermans datter Maria,
Gerts barnebarn, giftede sig med B ernt Mejer, der også blev borgmester
i Roskilde. Således har borgmester embedet i tr e generationer vær et på
Schrøder-dynastiets hænder. Hermans anden datter, Christine, giftede sig
med diplomaten Henning de Meyercrone og stiftede, efter hans død, Den
Meyercrone Stiftelse, hvis virke endnu kendes i R oskilde. Et sagn fortæller om årsagen til oprettelsen af denne godgørende stiftelse; Christine fik
besøg af en smed, der en nat havde været i selveste helvede, hvor han havde
fundet hendes mand, Henning de Meyercrone, i færd med at spille skak
med Fanden. Henning bad smeden sige til Christine, at om hun ville gøre
gode gerninger for de fattige, ville det nok hjælpe hendes stakkels mand
op fra helvede. I virkeligheden må Christine nok snarere opfattes som en
selvstændig og handlekraftig kvinde, hvilket kan ses af det faktum, at hun
allerede i 1682 førte et eget mærke, der adskiller sig fra H enning de Meyercrones.
Maria og Bernt ligger begravet i Roskilde Domkirke som også Marias
far og farfar – men det er interessant at bemærke, at der hverken på Hermans eller Marias gravsten er indhugget bomærker. Der kendes ellers flere
eksempler på, at et bomærke følger slægten og ikke kun personen. Når en
søn overtager sin fars bomær ke, tilføjer han typisk en kor t streg til en af
de bærende streger i mærket – og noget kunne ty de på, at Gert Schrøder
selv måske netop har benyttet denne praksis, for på den nederste v enstre
skråstreg i hans mærke er tilføjet en tværstreg, som ikke ses på den nederste
højre skråstreg i mærket. Denne tværstreg er et oplagt vider eførelsestegn,
og det ville være interessant, om man kunne føre mærket, uden tværstreg,
tilbage til Gerts far i Tyskland.
Fig. 9. Bomærkerne på den
Fænomenet med tilføjelser v ed videreførelser af bomær ker stammer østlige side af Kongesøjlen.
Efter Høyer 2013:21.
formentlig fra dengang, bomær ket var synonym med bopælen, altså et
gårdmærke. Dengang læstes mærket først og fremmest som gården, selve
eksistensgrundlaget, derefter som personen med tilhørsforhold til denne.
Der kendes et meget interessant studie af gårdmærker på Drejø, hvor der
ved deling af gårdene ses udvikling i bomærkerne.10

24

ROMU 2015

Gerts bomærke er forsynet med de latinske bogstav er G og S, hvilket
gør det til et initial-bomærke. Måske er netop dette årsagen til, at hverken
Herman eller Maria videreførte bomærket?
Det er endvidere interessant at sammenholde Gert Schrøders gravsten
med det prægtige epitafium, der er hængt op over graven i den nor dre
koromgang. På epitafiet er malet et portræt af Gert Schrøder og hans kone
Kirstine Albertsdatter med den opstandne J esus imellem sig. Epitafiet er
forsynet med tekst – men ikke med bomærke.
Fig. 10. Gert Schrøders bomærke.
Foto Amanda Stevne Jørgensen
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ROSKILDE DOMKIRKE SOM RAMME FOR BOMÆRKESTUDIER
Roskilde Domkirke er den kirke i landet, der har flest gravsten bevaret i
kirkegulvet, hvilket gør materialet unikt, om end langtfra fuldendt. D els
ved vi, at der tidliger e har været langt flere sten i gulv et, dels er mange
af de bevarede sten så nedslidte, at det ikke længere lader sig gøre at studere motiverne på dem. J.B. Löfflers detaljerede registrering er tidligere
præsenteret og udgør et enestående værktøj i vort nutidige arbejde med
domkirkens gravsten. I udarbejdelsen af denne ar tikel er både de synlige
gravsten i kirkegulvet og Löfflers beskrivelser af stenene gennemgået for at
komme så nær en totalregistrering som muligt.
Roskilde Domkirke lader sig v anskeligt sammenligne med nogen an den kirke her i landet, de kongelige gravlæggelser og den omfattende bygningshistorie taget i betragtning, og derfor er kirken også som ramme for
bomærkestudier ganske unik. I flere nordiske kirker ses bomærkebærende
gravsten i kir kegulvet, men langtfra i et omfang som vi kender det fra
Roskilde. Til gengæld er personsammensætningen i gravmaterialet også
usædvanlig, idet de gravlagte ikke kun er roskildeborgere med nedarvet lokal tilknytning, men folk af blandet rang og herkomst, der på et tidspunkt
er kommet til den pulserende købstad og den prægtige katedral. Det kan
derfor ikke lade sig gøre at udlede et sammenhængende mønster, som det
Allan Tønnesen er lykkedes med over bomærkerne i Helsingør11 – dertil er
materialet for sparsomt og det skriftlige kildegrundlag ikke længere eksisterende. Alligevel fortjener bomærkerne i Roskilde Domkirke en publicering, for af alle de emner, denne fremhæves ved, synes netop bomærkerne
altid at være blevet overset til fordel for fantastiske fortællinger om bisper,
konger og kapeller.
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