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Et rekonstrueret  
budskab
– kalkmalerierne  
i Højerup Gamle Kirke
AF MARTIN WANGSGAARD JÜRGENSEN  
OG SUSANNE ØRUM

Fig.1 
Højerup Gamle Kirke 
  
The deserted Old Højrup Church.  
 
Foto: Arnold Mikkelsen 2017
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188 NatioNalmuseets arbejdsmark 2017

Fra sognekirke til ødekirke
Højerup Gamle Kirke er antagelig op-
ført i 1300-tallet og løbende udbygget i 
middelalderens sidste del. Bygningens 
dramatiske placering på kanten af Stevns 
Klint har fra tidlig tid givet anledning til 
sagnet om, at kirken hvert år flyttede sig 
et hanefjed ind i landet for at undgå at 
styrte i havet. Den vedvarende erosion af 
klintens kridtlag reducerede imidlertid 
langsomt, men sikkert, afstanden ud til 
havet og dannede med tiden en udhuling 
under kirkegrundens østligste del. Alle-
rede i 1905 lukkede frygten for nedstyrt-
ning kirken midlertidigt. Fem år efter luk-

kede den endeligt, den blev en ødekirke, og en ny sognekirke blev opført knap 
200 meter nordvest for den gamle. Den 16. marts 1928 skete det, som man i 
årevis havde frygtet: Den underminerede klint øst for Højerup Gamle Kirke 
skred sammen. Kirkebygningens kor og det, der var tilbage af kirkegårdens 
østligste del, styrtede ned (fig.1 og 2). 

På Stevns Klint ligger ruinerne af Højerup 

Gamle Kirke, som blev taget ud af brug for 

mere end 100 år siden. Kirken er i dag et 

populært udflugtsmål, fordi den er halv-

vejs styrtet i havet. Inde i kirken findes 

imidlertid også fine rester af en kalkmalet 

udsmykning. Motiverne er ganske vist 

svært aflæselige, men viser sig ved nærme-

re eftersyn at udgøre dele af et på én gang 

usædvanligt og traditionelt middelalder-

ligt billedprogram.

1 0 5 10 15 20M

Romansk GotiskRenæssance

Færdigt mål, hxb, 110 x 130mm

Nyere tid

N

Fig.2 
Plan af kirken med det forsvundne kor 
indtegnet. 1:100. 
  
Plan of the church with the vanished 
chancel drawn in. 1:100 
 
Tegning efter C.G. Schultz 1932
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189et rekonstrueret budskab

Afdækning og restaurering af den kalkmalede dekoration
Efter klinteskredet blev der støbt en støttemur ud for kirkens østende og etab-
leret bølgeværn. Korbuen blev muret til, men der blev lavet en dør, hvorfra 
der stadig er adgang til en udsigtsplads. I forbindelse med istandsættelsen 
fandt den ansvarlige arkitekt Otto Langballe rester af kalkmalede dekoratio-
ner i skibet. En komplet afdækning af den kalkmalede udsmykning blev dog 
ikke foretaget før flere år senere, og først i 1943 blev kalkmalerierne istandsat. 
Kunstmaler Harald Borre, som i en årrække udførte kalkmalerirestaureringer 
for Nationalmuseet, forestod arbejdet, der primært synes at have bestået af en 
let opmaling af de bedst bevarede motivdele. I 2016 blev malerierne under-
søgt grundigt af Nationalmuseet med henblik på en ny istandsættelse. Kalk-
malerierne er nemlig tydeligt præget af Højerup Kirkes status som ødekirke/
ruin. Væggenes overflader er i meget høj grad skæmmet af grøn algevækst og 
fugtspor, og de er nedbrudt af såvel mekaniske skader som af salte i murværket. 
Af malerierne er primært fortegningerne bevaret i form af okkerrøde omrids 
samt enkelte farveflader, men malelagets oprindelige detaljegrad er forsvun-
det, ligesom ingen af motiverne er bevaret i deres helhed. Ikke desto mindre 
kan man, når man kommer tæt på malerierne, fornemme, at det drejer sig om 
håndværk af høj kvalitet med det særligt yndefulde udtryk, der kendetegner 
gotikkens kunst, når den er bedst. 

Fig.3 
Fragment af livshjul på skibets vestvæg. 
  
Fragment of the Wheel of Life on the 
west wall of the nave.  
 
Foto: Roberto Fortuna 2016
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190 NatioNalmuseets arbejdsmark 2017

De bevarede rester
I Højerup Gamle Kirke findes i dag synlige kalkmalerier i skib og tårn. Tårn-
hvælvet er dekoreret med sengotisk sparreornamentik på ribber og buer, og 
rester af bl.a. et rankeslyng fra renæssancen er bevaret i tårnbuen. Mest interes-
sant er imidlertid den figurative udsmykning, der er delvis bevaret på skibets 
øst-, vest- og nordvæg (fig. 3-6). Den bestod oprindelig af mindst to rækker af 
motiver over hinanden med enkelte motiver stedvis adskilt eller fremhævet 
ved hjælp af planteornamentik eller indramning. Værkstedet, som har udført 
malerierne, er ikke identificeret andre steder i Danmark, men malerierne kan 
stilistisk og indholdsmæssigt dateres til sidste halvdel af 1300-tallet. 

Der er nogen usikkerhed forbundet med de få skriftlige omtaler af kalk-
malerierne, bl.a. fordi motivernes fragmenterede karakter og løbende ned-
brydning gør det umuligt at vurdere, hvad man tidligere har set. Nationalmu-
seet besidder ikke brugbar fotografisk dokumentation fra hverken afdækning 
eller restaurering. De foreslåede fortolkninger er derfor primært baseret på de 
bevarede rester, for nord- og østvæggens vedkommende tegnet i fig.7 og 8. På 
væggen mod vest er kun bevaret et lille fragment af et såkaldt livshjul i øverste 
nordre hjørne (fig.3). I sin fulde udformning består dette motiv af en konge, 
som troner på hjulets top, ofte akkompagneret af indskriften regno, jeg hersker. 
På hjulets venstre side opstiger den unge mand, som skal blive konge, mens 
den nu gamle konge til højre for hjulet ses trimlende på hovedet ned igen, til 
sin død. I Højerup ser man fortsat benene, der spjætter op i luften. Motivet er 
en moralitet, som viser menneskets livsforløb, og det er en påmindelse om, at 
efter storhed følger fald, og slutteligt for alle, døden. Også på den tilstødende 
langvæg mod nord er der motiver af moraliserende karakter. Begyndende mod 
vest i øverste billedrække ses, hvad der er blevet tolket som fremstillinger af 
forskellige synder. Ikke alle motiverne er lige lette at forstå, men fremstilingen 
af en mand og en kvinde i omfavnelse kan udmærket symbolisere Luxuria, vel-
lyst (II). Til højre herfor ses resterne af en mandsfigur, der vistnok står med en 
bue, og længere mod øst, over vinduet, to kæmpende mænd (III). Sidstnævnte 
kan muligvis symbolisere Ira, vrede. Til venstre for dem er malet en figur, som 
bærer på noget, der tidligere er blevet fortolket som en fisk, men som snarere 
synes at være en tom sæk. Figurens gestus antyder sørgmodighed. Han lader 
sig ikke entydigt identificere, men måske er det en pengesæk, han holder i fav-
nen, og dermed kan han symbolisere Gula eller Avaritia, grådighed eller begær-
lighed. Hans bekymrede håndstilling kunne dog også pege mod Invidia, altså 
misundelse. 

Mellem vinduerne er Sankt Kristoffer, Kristusbæreren, malet i smukt go-
tisk rammeværk (IV) (fig.6). Ifølge legenden om ham rejste Kristoffer alle riger 
rundt for at kunne tjene den mest magtfulde mand i verden og tjente en tid 
endog Djævelen selv. Men fordi Djævelen viste sig at være bange for Kristus, 
ønskede Kristoffer at tjene Kristus i stedet. En dag hjalp han et barn over flo-
den. Barnet var ubegribeligt tungt. Det viste sig at være Kristus og med ham 
alverdens synd, som Kristoffer bar på. Mødet med Kristus sikrede Kristof-
fers omvendelse. Mellem Kristoffer og østre vindue er malet en mindre figur 
forestillende Olav den Hellige, som kan genkendes på sin økse (V). Øverste 
billedrække fortsætter med en partielt velbevaret meget dekorativ fremstil-
ling af Sankt Jørgens kamp mod dragen (VI). Af Sankt Jørgen er kun hans ben 
bevaret; han sidder overskrævs på en langbenet hest. Bag hesten ses, ødelagt 
af en stor skade i maleriet, det øverste og nederste af en knælende figur med 
hænderne løftet i bøn. Det samlede motiv inkluderer desuden en fin fremstil-

106273_arbejdsmark 8_.indd   190 02/11/17   14:35



191et rekonstrueret budskab

ling af prinsessen, som Sankt Jørgen har reddet ved at dræbe dragen. Yderst 
til venstre trækker hun den besejrede drage af sted med sit bælte bundet om 
dens hals. I nederste billedrække, vest for vestre vindue, er malet Abraham, 
som vil ofre sin søn Isak (I), men hvis sværd stoppes af en og øst for vinduet 
bl.a. en vrængende mandsfigur, som må være rester af en fremstilling af Kristi 
forhånelse og muligvis også af piskningen af Kristus(VII).

På triumfvæggen mod øst er det kun muligt at identificere, helt eller del-
vist, motiverne i øverste billedrække. Nord for korbuen er bevaret diverse fi-
gurrester, først en mandsfigur med bælte og kappe, til højre en figur med sværd, 
og derefter noget, som restauratoren Harald Borre i sin tid kunne identificere 
som rester af et lille barn med lændeklæde, og som i dag med god vilje udgør 
et par ben. Scenen tolkes som regel som Barnemordet i Betlehem (VIII). Over 
nordre del af korbuen ses endnu nogle figurrester; det synes sikkert at fortolke 
dem som en fremstilling af kvinderne ved Kristi grav (IX). Den forreste kvinde 
frembærer en delvis bevaret salvekrukke, hvis låg ses ud for hendes ansigt, og 
kan således identificeres som Maria Magdalene. Motivet er eventuelt kombi-
neret med Opstandelsen, om end dette, baseret på de meget få tilbageværende 
rester af siddende soldater sovende ved graven, må forblive kvalificeret gætteri. 
Den opstandne Kristus har i så fald været placeret nogenlunde lige over kor-
buen, hvor malepudsen desværre er gået tabt (X). Over søndre del af korbuen 
er bevaret resterne af en fremstilling af Kristus, i skikkelse af havemanden, der 
efter Opstandelsen åbenbarer sig for den knælende Maria Magdalene uden 
for graven (XI). Østvæggens midterste scener er altså kronologisk fortløbende 
motiver fra Kristi lidelseshistorie. Mod syd flankeres disse scener af to figurer, 
formodentlig apostelskikkelser, den forreste tydeligt skægget og bærende et 
sværd (XII). Disse to skikkelser fortolkes traditionelt som apostlene Peter og 
Paulus.

Antydningen af et billedprogram
De slidte kalkmalerier gør ikke meget væsen af sig i det lille kirkerum, der 
nu primært fungerer som gennemgang til balkonen med udsigt over havet 
og Stevns Klint (fig.5). Trods de mange bevarede billeder i Højerup fremstår 
udsmykningen som helhed stærkt fragmentarisk, idet vi må forvente, at den 
har bredt sig over alle skibets fire vægge og muligvis også koret. Tilmed er be-
varingsgraden for de billeder, som vi nu har tilbage, så svingende, at det er 
vanskeligt at identificere alle motiverne. Ikke desto mindre er der bevaret nok 
til, at man kan gøre sig en række overvejelser om billedprogrammet og dets 
betydning, både i selve kirkerummet og som udtryk for bredere tendenser 
i 1300-tallets anden halvdel. Malerierne udgør ved nærmere eftersyn et ind-
holdsrigt vidnesbyrd om den tid, de blev malet i. Sammensætningen af moti-
ver giver på fineste vis et indblik i den teologiske normaltænkning i 1300-tallet 
og formidler et indtryk af det, som kirken ønskede at viderebringe til lægfolket.

Følger man udsmykningen fra Livshjulet (fig.3) i vest og op til triumfmu-
ren, kan der aflæses et indholdsmæssigt og betydningsmæssigt skifte. I vest 
ser vi således de moraliserende billeder, der henvender sig direkte til kirke-
gængerne og deres liv uden for kirken. Livshjulets beretning om tilværelsens 
omskiftelighed hænger sammen med de fragmentariske gengivelser af døds-
synderne vestligst på nordvæggen.

Den store fremstilling af Sankt Kristoffer dominerer midt på nordvæg-
gen (IV). Ser man i første omgang på billederne øst for Kristoffer, optræder her 
modstykket til de føromtalte syndere. Vi ser Sankt Olav (V) og Sankt Jørgens 
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Fig.4 
Kalkmalerierne på skibets nordvæg. 

  
Wall paintings on the north wall of the nave.  
 
Foto: Arnold Mikkelsen 2017
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Fig.5 
Kirkens indre set mod øst. 
  
Interior of the church looking east.  
 
Foto: Arnold Mikkelsen 2017
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kamp mod dragen (VI). Begge hellige mænd udmærker sig som kri-
gerhelgener, der i deres legender konkret bekæmper det onde, men 
også allegorisk kan forstås som sindbilleder på menneskets kon-
stante kamp mod synden. Den store Kristofferfigur, der minder om 
fremstillingen af samme helgen i Hjørring Sankt Hans Kirke, udgør 
både visuelt og forståelsesmæssigt et skel mellem syndere og helge-

ner. Billedet er så stort, at det tydeligt deler væggens udsmykning i to halvdele, 
men Kristofferlegenden beretter også om kæmpen, at han som synder fandt og 
tog Kristus på sig. Han bogstaveligt talt løftede og bar Jesusbarnet. Kristoffers 
legende er med andre ord en beretning om omvendelse og transformation fra 
synder til helgen. 

Under de allerede omtalte billeder ses som nævnt endnu to på nordvæg-
gen, ofringen af Isak (I) og mod øst piskningen/forhånelsen af Jesus (VII). Umid-
delbart er sammenhængen mellem disse to scener og væggens øvrige billeder 
ikke åbenlys, men vender vi os mod triumfvæggens udsmykning, synes der at 
kunne aflæses en mening. Først og fremmest må det imidlertid konstateres, at 
scenerne på østvæggen tydeligvis er malet i dialog med et nu forsvundet kru-
cifiks, der har hængt i korbuen; noget vi kender fra mange andre kirker, som 
eksempelvis på triumfvæggen i Vordingborg Vor Frue. Det vil sige, at triumf-
murens malede billeder har relateret sig til skulpturen som naturligt centrum. 
Krucifikset har dermed været iscenesat som det vigtigste eller mest centrale 
billede i udsmykningen, der med sin tredimensionelle tilstedeværelse i kirke-
rummet har indgået som et kraftfyldt element i billedprogrammets budskab. 

Østvæggens billeder tematiserer først og fremmest selvopofrelse. Offer-
tematikken er allerede anslået længere nede i skibet med Abraham og Isak, 
men fortsættes på triumfmuren i form af Barnemordet i Betlehem (VIII) og 
kvinderne ved Jesu grav (IX). Syd for korbuen ses Kristus som havemanden, 
der viser sig for synderinden (XI). En mirakuløs åbenbaring, der må forstås 
i sammenhæng med de to apostle sydligst på væggen (XII). Disse to hellige 
mænd indtræder her i rollen som formidlende led mellem havemandsscenen 
og kirkegængerne. Altså som repræsentanter for kirken, der udlægger det mi-
rakuløse for menigheden. Omdrejningspunktet for det hele er selve korsdø-
den, som hele udsmykningen tematisk er rettet imod. Nordvæggens helgener 
spejler sig således i Kristi selvvalgte offer, fordi helgenerne bliver et udtryk 
for de fromme, der sætter troen og kærligheden til Gud over eget liv, nøjagtigt 
som Kristus gjorde det for mennesket og præcis som den gammeltestament-
lige patriark Abraham er rede til at ofre sit dyrebareste på jorden, fordi hans 
Gud forlanger det. Kontrasterne mellem synder og troende, forholdet mellem 
Kristus og helgenerne eller sammenhængene mellem Det Gamle og Det Nye 
Testamente væves dermed sammen til en subtil mosaik, der ligger langt fra 
ældre forsknings opfattelse af kalkmalerier som tekstformidling i teksttro teg-
neserieformat. Scenerne i Højerup Kirke er ikke bare illustrationer af Bibelens 
fortællinger, men billeder, der indgår i et intrikat samspil, som fortæller noget 
om den kristendomsforståelse eller teologi, der prægede 1300-tallets midte. 
Det kan ikke udledes af den enkelte scene, men tilsammen kommunikerer 
billederne et helt specifikt budskab om offerets betydning og den følelse af 
taknemmelighed, som dette gerne skulle udløse i beskueren.

Udsmykningens betydning og teologiske baggrund
Udsmykningens overordnede struktur er ganske velkendt. Det er i vestenden 
af kirken, der traditionelt opfattes som menighedens del af kirkerummet, at 

Fig.6 
Nærbillede af Sankt Kristoffer. 
  
Close-up of Saint Christopher.  
 
Foto: Arnold Mikkelsen 2017
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billederne direkte og tydeligst taler til kirkegængeren ved 
at demonstrere livets omskiftelighed og syndens fare i form 
af livshjulet og de dødelige laster, begge velkendte motiver 
i den gotiske kunst. Ligeledes var fremstillingen af Kristof-
fer omgærdet af flere mere eller mindre folkeligt forankrede 
forestillinger om billedets beskyttende funktion. Den, der 
så Kristoffer, skulle ikke dø uden at have nået at skrifte sine 
synder den dag og derved opnå syndsforladelse, og hans bil-
lede er da også efter sædvane placeret, så det ses straks, når 
man træder ind i kirkerummet. Navnlig eksemplificerer ud-

smykningen i Højerup, at det er i østenden af skibet, at det hellige, ikke mindst 
indgangen til koret, understøttes med motiver fra historien om Kristi lidelse, 
død og opstandelse. 

Kirkens billeder bevæger sig imidlertid også videre og bringer os i kon-
takt med bredere tendenser i 1300-tallets fromhedskultur. Abrahams ofring 
af Isak, piskningen eller forhånelsen af Jesus, Barnemordet og Gravlæggelsen 

Fig.7 
Tegnet tolkning af kalkmalerierne på 
skibets nordvæg, med individuelle 
motiver nummereret.  
  
Drawn interpretation of the wall paint-
ings on the north wall of the nave, with 
individual motifs numbered.  
 
Tegning: Susanne Ørum 2016
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er alt sammen bibelske episoder, der taler ind i en helt specifik betoning af 
smerte, død og hæslighed. Med udgangspunkt i en række modsigelsesfulde bi-
belske passager, som relaterer sig til Kristus, formulerede kirkefaderen Augu-
stin (354-430) nemlig som en af de første klart den tanke, at det var gennem det 
laveste eller grimmeste, at det højeste skulle forstås. Eller sagt på anden måde; 
kun ved at erkende de grænseløse lidelser, Jesus gennemgik for menneskets 
skyld, bliver det muligt at forstå, hvor stor en gave han gav til menneskeheden. 
Det usle og fornedrende i Kristi lidelseshistorie var med andre ord en vej til 
forståelse af den betydning, som lå bag Jesu selvvalgte offer. Præcis som både 
Abrahams villighed til at ofre sit barn og det faktiske barnemord i Betlehem, 
der hver på sin måde var uhyggelige beretninger, kunne skabe forståelse for 
den gudskærlighed, der ventede bag den jordiske hæslighed.

Det skønne bag det hæslige blev genoptaget med fornyet interesse i både 
teologisk tænkning og billedkunst i 1200-tallet og blev en stadig mere indgroet 
del af både religiøs digtning og billedkunst og førte blandt andet til ganske 
drabelige krucifikser, hvor Kristus hænger hæsligt martret på korset. I Høje-
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Fig.8 
Tegnet tolkning af kalkmalerierne på 
skibets østvæg, med individuelle moti-
ver nummereret.  
  
Drawn interpretation of the wall paint-
ings on the east wall of the nave, with 
individual motifs numbered.  
 
Tegning: Susanne Ørum 2016
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rup kan vi ikke sige noget om krucifikset, men de kalkmalede billeder viser, 
hvordan man opfattede Bibelen som én lang gentagelse af de samme motiver, 
der alle kulminerede i korsofferets forløsning, hvor Kristus frikøbte menne-
skeheden for dens synd og åbnede himmelportene, så de troende atter kunne 
vende hjem til det tabte paradis, som Adam og Eva måtte forlade. Scenerne op-
træder dermed både som typologier, altså en form for forløbere for hinanden, 
men også som det, man kalder typer og antityper; det vil sige en positiv og en 
negativ side af samme sag. Abrahams villighed til at ofre sin egen søn illustre-
rer hans ubetingede kærlighed til Gud og bliver et forvarsel om, hvordan Gud 
af kærlighed til menneskene faktisk fuldbragte det offer, som Abraham blev 
fritaget for, og ofrede sin søn på korset. Og barnemordet, drabet på de uskyl-
digste af alle, er atter et forvarsel om det, man i middelalderen opfattede som 
et bogstaveligt mord på Jesus, der ifølge de middelalderlige tildigtninger til den 
bibelske beretning var langt værre i sin pinefulde modbydelighed end Biblen 
beretter. Så når vi i den såkaldte Biblia pauperum fra 1400-tallet eksempelvis 
læser, under fremstillingen af Barnemordet, at disse børn døde i Kristi sted, så 
blev det ikke bare opfattet som en konstatering af de bibelske begivenheder, 
men som et udsagn omkring strukturer i historien, der bar frem mod Jesu li-
delse. Kalkmalerierne af synderne mod vest kontrasteres i helgenerne Kristof-
fer, Olav og Sankt Jørgen, og helgenerne, med deres vilje til at gå i døden for 
deres tro, spejler sig i Kristus. Men disse kontrasteringer er hverken statiske 
eller absolutte, for med den augustinske tanke om at se det højeste gennem 
det laveste betyder det også, at det laveste får en helt særlig status. Netop her 
kommer billedet af Kristus som havemanden ind, for her vælger han at vise 
sig for synderinden. Bogstavelig talt mødes det højeste og det laveste, præcis 
som Kristofferfremstillingen er mere end bare et billede, som yder beskueren 
beskyttelse, det er også et vidnesbyrd om synderens omvendelse og et løfte om 
frelse til den, der følger Kristus. 

Teologiske overvejelser i billedform
Til trods for sin reducerede tilstand er udsmykningen i Højerup Gamle Kirke 
et fascinerende blik ind i senmiddelalderens religiøse billedverden, som på en 
gang rummer velkendte træk, men også udfolder mere komplicerede tanker, 
som vi normalt ikke ser fremstillet så tydeligt i vores kalkmalerier. Det gør, at 
udsmykningen påkalder sig ekstra opmærksomhed. Stifteren af billederne kan 
have tilhørt samfundets øverste elite. I de kredse befandt sig også klerke, som 
beskæftigede sig med mere end sjælesørgerisk arbejde. Det synes plausibelt, at 
kirkens komplicerede billedprogram udspringer fra kredsen om kongemag-
ten, synes plausibelt og demonstrerer nok engang for os, hvordan både lærde 
overvejelser og vanskeligt teologisk stof kunne blive udtrykt gennem kalkma-
lede dekorationer i selv små landkirker, såfremt der var en både økonomisk og 
intellektuel kraft bag udsmykningen. Og præcis dette må siges at have været 
tilfældet i Højerup Kirke.
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ENGLISH SUMMARY

A reconstructed message 
– the wall paintings in Højerup Gamle Kirke

In the ruined church Højerup Gamle Kirke in Stevns (figs.1 and 2) there are 
remnants of wall paintings with no obvious claims on our attention. Worn 
and dirty, they appear to be faint shadows of how they must once have looked 
(figs.3-6). But they deserve closer scrutiny, since they represent the remains of 
a carefully composed series of motifs from the High Middle Ages. Identifying 
the motifs and interpreting the significance of their place in the church interior 
and their placing relative to one another (figs.7 and 8) give us fascinating in-
sights into the medieval world of understanding. With a point of departure in 
the theological thinking and ideas of the age, and by looking at the possible af-
finities of the church, we can go some way towards reconstructing the original 
aim of decorating this modest church interior in the 1300s. On the one hand 
several of the motifs and their placing are traditionally rooted in the use and 
significance of the church interior. The Augustinian theme of the beauty be-
hind the ugly was taken up with renewed interest in both theological thinking 
and the visual arts in the 1200s and became an ever more ingrained element 
in both religious poetry and visual art, and led to among other things very 
formidable crucifixes on which Christ hangs in grim martyrdom. In Højerup 
we know nothing of the crucifix that must have complemented the painted 
programme, but the wall-painted images show how the Bible was seen as one 
long repetition of the same motifs, all culminating in the resolution of the 
sacrifice on the Cross through which Christ redeemed humanity from its sins 
and opened the gates of Heaven, so that the faithful could once more return to 
the Lost Paradise. The most important motifs, concentrating on the Passion of 
Christ, are to be found towards the east, while the straightforward moralities 
are towards the west, and a Saint Christopher is placed, large and distinct, op-
posite the entrance door, as was customary. The combination and placing of 
the motifs was thus dictated by Augustinian-inspired thinking, through which 
the study of the sacrificial death of Christ opened the way for an awareness of 
the love of God that lay behind all the depicted horrors and torments. 
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