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5. Budolfi Kirke
Et kraftigt jordskælv, navne på kirkeklokkerne og Stygge Krumpens
navn på en helt bestemt tavle. Velkommen til Budolfi Kirke.
Historie
Selvom Budolfi Kirke er landets mindste domkirke, rummer den ikke desto mindre en tusinde år lang historie. Omkring år 1000 var Danmark og England tæt forbundne, og kirken
fik derfor navn efter den engelske helgen Bothulf. Han var omkring år 700 abbed i et østengelsk kloster og blev helgenkåret på grund af sit fromme liv. Før opførelsen af den nuværende stenkirke har der været en lille trækirke på grunden. Det har man fundet ud af via arkæologiske udgravninger, som desuden viste, at kirken var brændt ned.
Det oprindelige fundament
i kirkens krypt
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Omkring 1400-tallet er den romanske kvaderstenskirke, der blev opført i stedet for trækirken, blevet revet ned og erstattet med den gotiske murstenskirke, som vi kender fra i dag.
Siden er den dog af flere omgange blevet udvidet.
I forbindelse med reformationen i 1536 blev Budolfi Kirke til domkirke – dog ikke lige med
det samme. I middelalderen havde Aalborg hørt til Viborg stift, mens området nord for Limfjorden udgjorde Børglum stift. Efter reformationen kom det nordenfjordske stift til at hedde
Vendelbo stift, og bispesædet flyttede fra Børglum, først til Nykøbing på Mors, derefter til
Thisted og til sidst til Hjørring. Den 2. december 1553 besluttede Christian 3., at Vendelbobispen skulle bo i Aalborg. Ordningen, hvor bispen for Vendsyssel og Thy skulle bo i Viborg
stift, var ikke holdbar, og allerede den 29. september 1554 blev Aalborg sammen med nogle
få nabosogne flyttet fra Viborg stift til Vendelbo stift. Budolfi Kirke blev i den forbindelse
domkirke for hele området nord for Limfjorden.

Budolfi Kirke med
spiret, som er blevet et af
Aalborgs vartegn.

Kirkens spir
Budolfi Kirkes tårn og spir er blevet et af Aalborgs varetegn, som hæver sig op over byen, og
som kan ses fra nær og fjern. Den murede del af tårnet er opført i middelalderen, men under
den store bybrand den 11. august 1663 tog det så alvorligt skade, at det varede næsten fire
år at reparere det. Selve kirken brændte heldigvis ikke, og allerede dagen efter blev der
udbetalt dusør til ”de folk, som reddede kirken næst Gud”. Allerede samme år begyndte
reparationen af tårnet og en stor del af arbejdet bestod i at omstøbe de beskadigede og til
dels smeltede klokker.
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Natten mellem den 21. og 22. december 1759 blev Aalborg ramt af et – efter danske forhold
– kraftigt jordskælv. I den forbindelse faldt de øverste kamme på tårnet ned på udbygningen
syd for tårnet – det nuværende våbenhus – og både tagsten, lægter og hanebjælker blev
ødelagt. Heldigvis tog hvælvet med de smukke kalkmalerier ikke skade. I de følgende år
blev tårnet repareret, og det kan ses i kirkens regnskab for 1764/65, at ølpenge til håndværkerne løb op i 120 rigsdaler, som dengang var et højt beløb. Revisionen undrede sig da også
over de store udgifter.
Kirketårnet så nu ud som før jordskælvet, men det blev det ikke ved med. Den 5. juli 1774
døde Elisabeth Himmerig Kynde, der var bror til købmanden Jacob Himmerig, som var død
året forinden. I hendes testamente skænkede hun 4.000 rigsdaler til et spir på kirketårnet.
Som forbillede valgte man spiret på Københavns daværende rådhus – dog meget større –
og i 1779 kunne vejrhanen så sættes op ”under fuld musik og med sædvanlig højtidelighed”.
Årstallet for indvielsen er angivet med jerntal på tårnets nordre side. Aalborg havde nu fået
et af landets flotteste barokspir, som for altid ændrede byens silhuet, og som stadig den dag
i dag dominerer bybilledet. Til det store værk slog Elisabeth Himmerigs penge ikke helt til,
og derfor måtte man også bruge renterne af broderens store testamentariske gave til kirken,
hvorfor man altså har søskendeparret Elisabeth og Jacob Himmerig at takke for kirkens flotte
spir. Begge har epitafier til minde om dem til at hænge i Budolfi kirke.
Klokker og klokkespil
Klokker og klokkeringning har siden kristendommens indførelse i Danmark for omkring 1000
år siden været en fast bestanddel af det danske kirkeliv. Klokkeringningen angiver et tidspunkt på dagen for eksempel solopgang og solnedgang samt gudstjenester, bryllupper, begravelser og så videre. Det er kirkens klokker, der fortæller den omkringboende befolkning,
hvornår der er kirkegang, og hvad der sker i samfundet. De ringer ved sorg, og de ringer
ved glæde. Det er kirkeritualet af 1685 som – stadig den dag i dag – bestemmer brugen af
kirkens klokker, og der er forskellige ringninger for de forskellige kirkelige handlinger, som
kaldes liturgiske ringninger. Før hver højmesse søndag morgen skal der ringes tre gange
med et kvarters mellemrum – alt efter stedets skik. Budolfi Kirke har siden 2006 haft automatisk kimning. Kirkeklokkerne har gennem tiden været udsat for hetz, og mange kirkeklokker har på kongens bud måttet lide den skæbne at blive smeltet om til kugler og kanonrør.
For eksempel befalede Frederik 1. i 1528-29, at alle kirker der havde mere end én kirkeklokke
skulle aflevere dem. Om Budolfi Kirke har afleveret nogen klokke vides ikke.

Én af klokkerne i Budolfi
Kirke: Stormklokken.
Foto: Aalborg Stift.
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I Budolfi Kirkes tårn findes fire klokker: Stormklokken i glamhulet i nordre side af tårnet og 3
klokker, der er ophængt midt i tårnrummet i solidt træværk. Stormklokken er støbt i 1681 af
Rolf Baltzarsen Melchior og har en latinsk indskrift som oversat lyder: ”Menighedens Forsamling og Nattens Stilhed jeg melder, Dertil Menneskers Død. Du dog o Flamme mig spar!
Agerdyrker! du Herren betro både dig og din Arne, at til min brummende Klang aldrig skal
trænge din Ild!”.
Juleaften 1934 lød for første gang Budolfi Kirkes klokkespil fra lanternen i kirkens spir, og
lige siden har det ladet sine toner fylde rummet omkring Aalborg midtby. I tidsrummet fra
klokken 8 morgen til klokken 22 aften slår det kvarterslag og timeslag, og med timeslaget
følger i tidsrummet fra klokken 9 til 22 en lille melodi. Repertoiret udskiftes i takt med året
og kirkeåret. I spirets kuppel, lige under klokkespillet, er der indrettet et lille rum, hvorfra
klokkespillet kan betjenes manuelt ved klokke-koncerter. Siden år 2000 har klokkespillet
været computerstyret. Flere gange i historien har indbyggerne i Aalborg doneret penge til
klokkespillet for at være med til at sikre, at Aalborg by har et klokkespil. Donerede de som
minimum et vist beløb, kunne de få deres navn på en af klokkerne.

Prædikestolen i
Budolfi Kirke hviler på
Moses og de ti bud.

Historiske personer i kirken
Med den lange historie følger naturligvis en række ekstraordinære personligheder. En af
disse var Stygge Krumpen, der var den sidste biskop før reformationen. Han var mere levemand, end han var kirkens mand, og han levede et frit og lystigt liv, der blandt andet resulterede i, at han blev fængslet under reformationen.
En anden vigtig person for kirken var Morten Hegelund, den første lutherske præst. ”Mester
Morten” hørte til de betydeligste reformatorer, der var med ved religionsforhandlingerne under herredagen 1530 i København og ved mødet af evangeliske prædikanter, der gjorde udkast til kirkeordinansen 1537. Men han nød stor anseelse hos kongen, mødte han modstand i
Aalborg. En af hans efterfølgere har desuden vidnet om han, at ”han sled sig slet op og blev
ilde aftakket”. Et enkelt bevaret træk viser ham som en forstandig og hæderlig mand, der
med egen fare modsatte sig heksejagten, der var et stort tema i Aalborg i hans samtid.
På den ene af bispetavlerne støder man desuden på navnet P.C. Kierkegaard, som var bror til
den danske teolog og filosof Søren Kierkegaard. Han disputerede i Göttingen for den filosofiske doktorgrad for en afhandling om begrebet ”løgn”, og han var kendt som ”Der Disputierteufel aus dem Norden”. Han var tilhænger af – og ven med – Grundtvig, og blev måske af
samme grund forbigået ved besættelse af professorater i både filosofi og teologi. Denne
tilknytning menes også at have forårsaget et anstrengt forhold til broderen. P.C. Kierkegaard
er begravet på Almen Kirkegaard i Aalborg.
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Prædikestol
Budolfi kirkes nuværende prædikestol er dateret 1692 i en indskrift under stolen. På denne kan man også læse, at Johannes Friedenreich og hans kæreste Magdalene Calow har
give 100 rigsdaler hertil. Friedenreich overtog i 1665 apoteket i Aalborg, flyttede det til Jens
Bangs Stenhus og navngav det Svaneapoteket. I 1666 giftede han sig i Budolfi Kirke med sin
forgængers datter, Magdalene. De levede sammen i 24 år og fik 15 børn. En af disse blev efterfølgende præst i Budolfi kirke. Johannes Friedenreich nåede ikke selv at se prædikestolen
færdig, for han døde i 1690.

Prædikestolen
i Budolfi Kirke
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