Antikkens Venner

Ekskursion fynske kirker 10 – 11. august 2022

Formålet med denne ekskursion er give et indtryk af de fynske kirker i middelalderen, det vil blive gjort
gennem kalkmalerier, romansk stenkunst, kirker og kirkelader.

Eksklusionen ledes af klassisk arkæolog Ulla Rald og historiker ph.d. Torben Svendrup

Program
Onsdag 10. august
Kl. 9.00 kører vi fra Københavns Universitet Amager Njalsgade v. Metrostationen
Hesselager Kirke
I denne kirke har Træskomaleren dekoreret. Ved siden af kirken ligger der en fin kirkelade. Vi skal diskutere
tilblivelsen af kalkmalerier i landbrugssamfundet.

Tåsinge
Landet Kirke
Kirken er berømt for historien om Elvira Madigan – men for os er det interessante en indgangsportal i
mandssiden. Her er meget vigtig romansk stenkunst, hvor man bl.a. kan se Kristus – Løve – Kentaur. Hvad
er formålet med en kentaur her???

Gislev Kirke
Malerier ca 1520
De østlige fag af kirken er stadig fuldt udsmykket med kalkmalerier. Man ser bl.a., nadver, pine,
korsfæstelse, bebudelse, hellig tre konger. Folketroen møder vi med trylletegn og trolddomshat. T
Dalum Kirke
Nonneklosteret – hvorfor er der et billede af en mand der onaner?
Bellinge Kirke
De fine kalkmalerier giver god baggrund for en forelæsning om forlæg (Biblia
Pauberum) og lokal tolkning af forlæg

Vi overnatter på
Scandic Odense
Hvidkærvej 25
Odense

Antikkens Venner
Torsdag d. 11. august

Sanderum Kirke
Fine frække kalkmalerier. Kirken giver også mulighed for at se på
udviklingen fra romansk kunst til senmiddelalderen levende
kalkmalerier.

Gelsted Kirke
Ved Middelfart – døbefont med kvinde der viser køn, det er
utvivlsomt frugtbarheds kult, skal måske ses som Sheela-Na-Gig – her
skal vi også vurdere køn.
Kirkedør 1506.

Søndersø Kirke
Meget fine 1500-tals billeder. Vigtigst: Gregormessen – central i nadveropfattelsen - og begivenhederne i
Betlehem.
Kalkmaleri Vrængemaske Rynkeby
Efter reformatorisk – det store englekor. Er den største musikhistoriske fremstilling i et dansk kalkmaleri.
Sønder Nærå Kirke
Kalenderbilleder og Thomas af Beckett, Stifterbillede.
Billederne skal dateres til 1175 til 1200. Det gør kalenderbillederne i mæanderborten meget interessante.
(mand med rive juli – høst august – vindruer september) Fin Muldfjædsplov.

Sjælland
Storebæltsbroen og måske til Ringsted Sct. Bendts Kirke kl. 15.30 – krydshvælvet og Kristi legemeshøjde +
grav
Der kan komme ændringer af programmet

Pris: kr. 3.000,- - incl. aftensmad på hotellet. Tillæg enkeltværelse kr. 500,- betaling af det
fulde beløb senest 1.august. 2022
Der er få pladser så hurtig tilmelding tilrådes.
Tilmelding: Helmer Munch Andersen på tlf. 40 40 88 20 eller pr. mail til:
helmer.m.andersen@gmail.com

