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Een vroegmiddeleeuwse
runensteen in Utrecht
Steen. Naast rijzig geboomte is her vooral heel veel steen in allerlei varieteiten
dar de ruimtelijke sfeer van her Domplein in Utrecht domineert. Beeldbepalend
op dit centrale stukje Nederland zijn de Domtoren, de Domkerk van Sint Maarten met de belendende pandhof, her monument voor de doden uit de Tweede
Wereldoorlog door Corinne Franzen-Heslenfeld, her standbeeld van Jan van
Nassau door J. Th. Stracke, en hetAcademiegebouw van de universiteit. Een monumentaal beeldhouwwerk uit de vroege Middeleeuwen dar hier al sinds 1936
staat, valt war minder op.

Deze gedecoreerde runensteen uir de Deense plaats Jelling lijkt zich vergeefs achter
een kasranjeboom te willen verbergen. Hij werd opgericht in de tweede helfr van de
tiende eeuw door koning Harald Blauwtand. Uiteraard is het slechts een kopie van dit
vorstelijke monument dat voor de pandhof werd neergezet (afb. r).
De echte runensteen van Jelling is een grate met incisies bewerkte, granieten
zwerfkei met een hoogte boven het maaiveld van 2-43 m. Er zijn drie zyden, waarop
linrvormig ornament is aangebracht. Een tussen horizonrale lijnen geplaatste nmeninscriptie staat op de zijde met het grootste 'beeldvlak', zijde A. De andere zijden werden figuratief gedecoreerd: we zien een met een slang vervlochten viervoeter op zijde
Ben een voorstelling van de gekruisigde Christus op zijde C, beide gevar in meanderende decoratie.
De runeninscriptie luidt als volgt: 'haraltr kunukR bap kaurua I kubl pausi aft
kurm fa pur sin I auk aft P'!urui mupur sina sa I haraltr ias S<tR uan tanmaurk I I ala
auk nuruiak II auk rani (karpi) kristn{ l Dit laat zich in vertaling weergeven als: 'Koning Harald liet dit gedenkteken (kumbl) maken voor Gorm, zijn vader, en voor Thyre,
zyn moeder, die Harald die voor zich gewon Denemarken helemaal en Noorwegen, en
de Denen christenen maakte'. De zijden dragen dus aile drie tekst: 'ala auk nuruiak'
('helemaal en Noorwegen'J staat onder de uitbeelding van her dier, terwyl 'auk rani
(karpi) kristn<t' ['en de Denen christenen maakte'J onder de weergave van Christus in
de steen werd gehakt.
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De Haraldsteen op het
Domplein omstreeks 1940. Uit:
Utrecht in woord en beeld (1940 ).

AFB. 1

Deze runen delen een drievoudige boodschap mee. We hebben allereerst te maken
met een dynastiek monument, opgericht ter nagedachtenis van de ouders Gorm
(Gormr) en Thyre van Harald (Haraldr). Deze vorst was in zijn ambities tamelijk succesvol, en het is overduidelijk niet zonder trots dat de steen vertelt welke gebieden
Harald aan zich wist te onderwerpen. Het derde lid wil ons doen geloven dat de Denen
dankzij dezelfde Harald werden gekerstend.

Jelling
Jelling, dar tegenwoordig zo'n zesduizend inwoners telt, is gelegen in Jutland (Jylland) en is van groat historisch en archeologisch belang. Een monumentaal complex
in het hart van de plaats, bestaande uit twee grafheuvels, twee runenstenen en een
kerkje, werd in 1994 opgenomen op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. De grate runensteen die Harald Blauwtand liet oprichten staat precies midden tussen de twee
grafheuvels. In de noordelijke heuvel werd omstreeks 958 zijn dode vader Gorm in een
houten ruimte te ruste gelegd. De zuidelijke tumulus, die zo'n tien jaar later werd opgeworpen, bleef ongebruikt. Aangezien koningin Thyre eerder dan haar echtgenoot
was overleden, is het onwaarschijnlijk dat deze heuvel voor haar graf was bedoeld. De
kleinere runensteen werd door Gorm ter nagedachtenis van zijn echtgenote geplaatst
en geeft de oudste in runen geschreven verwijzing naar 'Denemarken' ('tanmaurk').
Het stenen kerkje dateert uit de elfde eeuw, maar vervangt een houten voorganger die
in de tweede helft van de tiende eeuw moet zijn gebouwd. 2
Het complex te Jelling heeft ook kunsthistorische betekenis dankzij de vondst van
een zilveren beker in de grafheuvel van Gorm (afb. 2). Deze beker is de naamgever geworden van een van de decoratiestijlen in de kunst van de Vikingen: de Jellingestijl.
Ofschoon deze benaming feitelijk foutiefis, wegens de overtollige 'e' achter de plaatsnaam, is deze nog steeds in zwang. 3 De decoratie van de grate runensteen van Harald
werd echter niet in deze Jellingestijl uitgevoerd. Ons monument valt namelijk onder
de Mammenstijl, genoemd naar de versiering op een bijl die in een mannengraf te
Mammen (Bjerringsh0j) in Jutland werd aangetroffen (afb. 3). Van de begraven man
wordt overigens aangenomen dat hij tot het hof van Harald Blauwtand heeft behoord.4
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De sreen van Harald moet tussen
ongeveer 960 en 985 zij n bewerkr. Sir
David M. Wilson, de grore kenner van
de Vikingkunsr, heefr erop gewezen
dar de decoratie mer het viervoerig
dier - als iconografisch type vaak her
'grore beesr' genoemd - en de slang
richringbepalend is geworden in de
omwikkeling van de Scandinavische
kunsr. Voor de elfde-eeuwse Ringerikesrijl, die op de Mammensrijl volgr,
fungeen de steen re Jelling namelijk
als een nodal point. 5 De figurarie op
Haralds steen is daarbij zonder preceAF B. z De zilveren beker uit Jelling. Uit: Roesdent in her Noorden. De beroemde
dahl & Wilson 1992 (zie noot 3).
diermorieven in de Vikingkunsr zyn
doorgaans decoratiefopgevat, maar Haralds 'grore beesr', slang en Christusfiguur spreken - hoewel een decorarieve kwalireir ze nier kan worden omzegd - roch een andere
raal. Bovendien duidr de samenhang tussen runemekst en voorsrellingen er hier op dar
de figuren daadwerkelyk een diepere berekenis bezirten.6
Als we nu kon ingaan op de drie zijden van de runensteen met hun voorsrellingen,
zullen we de drieledige boodschap van de inscripries als vernekpum kiezen.

Koning Harald liet dit gedenkteken maken voor Gorm, ztJn
vader, en voor Thyre, zijn moeder (afb. 4)
Her dynastieke karakter van de runentekst komt in de iconografie van de steen feirelijk niet terug. Alteen de inscriprie bewaart de gedachrenis aan koning Gorm en zijn
eega Thyre. Overigens besraar er een opmerkelyk verband mer de frase over de kersrening op zijde C. Harald heefr her begraven lichaam van zyn vader kennelijk uir diens
grafheuvellaten overbrengen naar een graf in de houren kerk van Jelling. Aldus werd
Gorm als het ware postuum gekersrend! Waar het lichaam van Thyre een rustplaats
vond, is onbekend; van haar werd rot op heden geen spoor reruggevonden.7
die Harald die voor zich gewon Denemarken helemaal; en
Noorwegen (afb. 5)
Harald afficheen zich in de inscriptie als een veroveraar en een smid van politieke eenheid. Het is nier geheel zeker wanneer Haralds regering began, maar waarschijnlijk
was hij zo'n denigjaar aan de machr. Zijn vader Gorm srierfin958 of959, maar misschien hebben vader en zoon voor die jaren een tijdlang samen geregeerd. Harald srak
vee! energie in miliraire verdedigingswerken. Hy moer de bouwheer zijn geweesr van
grore ronde forten: Trelleborg in westelijk Seeland (Sja::lland], Fyrkat in oosrelijk Jutland, Aggersborg in noordelijk Jutland, het fort in Odense op Funen (Fyn] en wellichr
Trelleborg in Skane, duns Zweden. Ook aan war we tegenwoordig infrasrrucruur no emen besreedde Harald vee! aandachr: vele bruggen en wegen werden tijdens zijn bewind aangelegd en droegen bij aan zijn politieke en miliraire krachr.
War de gebieden berrefr die Harald zou hebben onderworpen, daarover lijkt de runenteksr misschien wei helder, maar deze biedt roch de mogelijkheid rot interprera-
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tie. Wat is, kort voor het jaar 10oo, 'Denen1arken' eigenlyk? Hoogstwaarschijnlijk begreep men in de tiende eeuw hieronder
slechts een gedeelte van het koninkrijk zoals
wij dat nu kennen, natnelijk SiUende (vertnoedelijk Seeland) en Jutland. Hier zouden
'zuidelijke Denen' hebben gewoond, terwijl
'noordelijke Denen' tnoeten hebben geleefd
in de kustgebieden van het huidige Zuidoost-Noorwegen, West-Zweden en op de
grate Deense eilanden. Koning Gorn1 was
waarschynlyk een 'zuidelyke Deen' die
dankzij zijn huwelijk tnet de 'noordelijke'
prinses Thyre de weg baande voor de vereniging van de genoemde gebieden onder het
bewind van zijn zoon. De door Harald herstelde Deense macht in Noorwegen betekende dan dat hij heerser was over het Oslofjordgebied in Zuidoost-Noorwegen en dat hij in
de n1eeste andere gebieden van Noorwegen
als opperheer erkend werd. Een heel precies
beeld van de politieke verhoudingen in deze
regia bezitten we echter niet.
Harald verplaatste de Deense palts kennelijk van Jelling naar Roskilde, Seeland, alwaar hij een houten kathedraalliet bouwen.
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AFB . 3 De bijl uit Mammen. Uit: Roesdahl &

Wilson 1992 (zie noot 3).

AFB. 4 De inscriptiezijde (A) van de Haraldsteen. Uit: Capelle 2005 (z ie noot 2).
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Dezijdemethet'gwte
beesr' (B) van de Haralds teen. Uit:

A FB . 5

Horn Fuglesang 1986 (zie noot 6).

Her einde van zijn heerschappij had een rragisch dynastieke kleur. H0 srierf op 1 november 985 of 987 rijdens de opstand van zijn zoon Sven (Svend; Sweinn] Gaffelbaard.
Volgens een lang courant gebleven, maar ongeloofwaardige rrad irie wachtte hem de
dood in Jumne op her eiland Wolin in de Pommerse Bocht van de Oosrzee, t hans Polen,
waarheen hij zou zijn gevlucht. 8
Her 'grore beesr' op zijde B va n de runensteen is wel geidenrificeerd als een leeuw of
een wolf of een herr en het beweegr zich naar rech ts. De slang draait zich om hals, lichaam en sraart. Er is hier een gelaagde chr isrelijke interpretatie mogelijk. Als herr
kan her d ier voor Ch ristus zelf staan, maar ook voor de Godzoekende mens. Her gevecht tussen viervoeter en slang kan dan geduid worden als een soon allegorie van
verrijze nis en doop, waarvoor Psalm 41:2 ('Gelijk het herr naar warerbronnen smacht,
zo smachr mijn ziel naar u, o God!'] een inrerpretatiesleutel bevat. Meer controversieel
is een voorgestelde verklaring in rechtsrreeks verband met de inscriptie. Het 'grote
beest' in gevecht met de slang zou als een soon heraldisch heersersymbool kunnen
worden opgevat. We zien dan geen herr, m aar een leeuw. De voorsrelling zou in dar geval verw0zen naar Haralds wereldlijke macht, die geplaatst wordt naast het religieuze
equivalent daarvan die door de Christusfiguur op zijde C wordt uitgedrukt. Her 'grate beest' is echter zeker geen leeuw.9
en de D enen christenen maakte (afb . 6)
Klopr de mededeling dat Harald zijn onderdanen tot het ware geloofbracht? Die vraag
kan vrij snel worden beantwoord. De eersre Deense m issie, rond JOO, van onze eigen
Willibrord, was op een fiasco uirgelopen. In 8z6 werd de Deense troonprerendenr Ha-
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6 De zijde met de gekruisigde Chrisms (C) van de Haraldsteen. Uir: Horn Fuglesang 1986
(zie noot 6).

AF B.

raid Klak in Mainz gedoopt om daarmee sreun van de Karolingische keizer voor z0n
troonaanspraak te winnen. Een jaar later ging h0 echter in ballingschap en de hem opgedrongen begeleider, de monnik Ansgar, moest naar huis terugkeren. Road 850, Ansgar was inmiddels aarrsbisschop van Hamburg-Bremen geworden, was diens nieuwe
missie in Denemarken meer succesvol. Hij bouwde met instemming van de koning
kerken re Hedeby en Ribe, die m er her Zweedse Birka in deze rijd de belangrij ksre handelsplaarsen in Scandinavie waren. Ofschoon de kerken dus ook in kerkpolitiek opzicht in strategische p laatsen waren gevestigd, bleken ze niet lang te overleven. Na
Ansgars dood in 865 was her kort daarna met zij n Deense kerken eveneens afgelopen.
Een herkansing kwam in934 toen troepen van de Saksische koning Hendrik I de Vogelaar de Denen in Jutland kwamen straffen. Eennieuwe chrisrelijke missie begon, maar
ook deze bleek niet erg succesvol. ln948 kregen Ribe, Hedeby en Arhus in Jutland weliswaar eigen bisschoppen, maar of die hun zetel daadwerkelijk in deze plaatsen hebben bezet, mag worden betwijfeld.
Omstreeks 965 moet dan de werkelijke doorbraak van her christelijke geloofin Denemarken hebben plaatsgevonden. Dankzij een wonder aan her koninklijk hof, waarbij de priester Poppo ongedeerd bleef terwijl hij roodgloeiend ijzer in de Iunden hield,
raakte Harald Blauwrand overtuigd van het bestaan van de ene chrisrelijke God. Dar
wil althans de benedicrijn Widukind va n Corvey in zijn Res sestae Saxonicae ofSachsen8eschichte uit 967-973 ons Iaten geloven. 10 Uiteraard kon Harald als christen zijn troon
alleen behouden als hij invloedrijke medestanders zou hebben. De kerstening in Denemarken verliep bijzonder snel en zonder grote problemen, zodat het onwaarschijnlijk is dat de Duitse missie aileen daarvoor veranrwoordelijk is geweest. Misschien was
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her succes mede te danken aan de invloed van de afstammelingen van Deense boeren
die vanaf de jaren 870 in Engeland en Normandie Iudden gewoond, van wie er velen
immers tot her christendom waren overgegaan. Door verscheidene geleerden wordt
aangenomen dar de Duitse keizer Otto I zich actiefmet de doop van Harald en dus met
de bekering van de Denen heeft bemoeid. Her feit dar Otto I zijn rechten over de Deense bisdommen opgafen daarmee erkende dat Denemarken een christelijke vorst bezat,
zal zeker niet tegen Harald hebben gewerkt. Hoe dan ook, de claim op de Deense kerstening die de grote runensteen te Jelling in Haralds naammaakt, is een terechte. ''
Traditionele verklaringen van de singuliere figuur van Chrisms op zijde C als de
Gekruisigde, misschien afgebeeld in een samenstel van wijnranken (eigenlijk acanthus) en wellicht aan het kruis gebonden en niet genageld, zijn niet opzienbarend.
Een basis daarvoor vormt een uitspraak van Chrisms in het Evangelie van Johannes
15:5 ('Ik ben de wijnstok, gij de ranken. Wie in mij blijft, zoals ik in hem, die draagt
vee! vrucht, want los van mij kunt gij niets'). De uitleg daarvan kan verschillende kanten op, waarbij - overigens met een parallel in het dierengevecht op zijde B - de overwinning van het kwaad door Chrisms' kruisdood de voorstelling een zegekarakter
verleent. Het thema van deze zijde zou de verlossing door het nieuwe geloof en de
doop zijn, waardoor verrijzenis mogelijk wordt. Contemporaine parallellen voor deze
uitbeeldingswijze zijn er in Scandinavie niet. Misschien werd in deze frontale Christusfiguur met open ogen, baard en tunica een oudere Frankische traditie gevolgd. "
Op de Christuszijde van de runensteen te Jelling zijn meerdere ingenieuze interpretaties losgelaten. De geleerden Erik Moltke en Teresa Paroli hebben gewezen op
trinitarische aspecten van de steen van Harald. De verschillende driepasknopen - een
driepasknoop (triquetra) bestaat uit drie met elkaar vervlochten amandelvormen, halve cirkels of lussen in een knoop - , die onder andere op de 'hoeken' van deze min of
meer piramidale steen te vinden zijn, zouden staan voor de eeuwige en ondeelbare
Goddelijke Drieeenheid. Op zijde B zouden de drievoudige knopen ons driemaal vertellen dat het heidendom in de naam van de Drievuldigheid werd verslagen. Zijde C
met Chrisms heeft wel zeven triquetrae, waardoor de Christusfiguur zonder vee! bezwaar in een trinitarisch perspectiefkan worden gezien. Christelijk- numerologische
verklaringen, gevoegd bij een compositieschema waarin driehoek, kruis, rechthoek en
cirkel met hun symbolische waarden samen optreden, maken van deze beeldzijde een
compact theologisch traktaat. Meerdere aspecten van Chl"isws tl"ittmpham zijn in deze
interpretatie afleesbaar, ook in eschatologische en 'kosmologische' zin. Bij vroegmiddeleeuwse kunstwerken zijn iconografische duidingen van zogenaamd nonfiguratief
ornament wel eerder te berde gebracht, maar daaraan klevennog steeds methodologische bezwaren. ' 3 Nu is het in dit geval erg verleidelijk om de trinitarische interpretatie te accepteren: de driehoeksvorm en de driepasknopen of triquetrae vorn1en inderdaad prominente elementen in deze steen en zij n versieringen. Een dergelij ke duiding
zou ook goed bij Harald Blauwtand passen. De kathedraal in Roskilde die hij liet bouwen en die zij n grafkerk zou worden, werd, en dat lijkt in dit specifieke verband significant, gewijd aan diezelfde Drieeenheid. l4
De runensteen in Utrecht
Hoe kwam de grote runensteen van Jelling nu in Utrecht terecht? Dar hebben we te
danken aa n dr. Gustav Johannes Lind (1886-1984). Deze welgestelde Deen (afb. 7) werd
geboren in Kolding, was korte tijd werkzaam in de boekhandel en begon daarna aan
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em srudie tandhedkunde. Die opkiding
bracht hem van Kopenhagen, via Pennsylvania State University, waar hij promoveerde,
en Berlijn u ireindelijk in Utrecht, alwaar h0
zij n Nederlandse tandansdiploma behaalde.
Daarna vestigde hij zich in een groepspraktijk en later zelfstandig in Amsterdam, in
welke stad hij al in 1908 als assisrent had gewerkt. Be halve in zij n dagelijkse beroepsuitoefening was h0 op he r hoogsre bestuurl0ke
niveau actiefin vakorganisaties, ook inrernarwnaal, en in de dub van zijn landgenoten in
ons land. Oit Genootschap 'Dansk Samfund i
Holland' n chtte hiJ in 19 29 zelf op, en tot aan
de Tweede Wereldoorlog fungeerde h0 als
voorzitter. Voor de culturele betrekkingen
tussen Denemarken en Nederland is Lind
van grate beteke nis geweest. H0 haalde allerlei sprekers uit zij n vaderland naar N ederland, waa r zij vooral in Amsterdam en Den
Haag voordrachren gaven. De finan cide
middelm h iervoor fo urneerde hij vaak zelf
Lind was ook de initiatiefnemer van de opA FB . 7 D r. Gustav Lind in 1910 te Amsterdam.
Uit: Reddersen 1989 (zie noot 16).
richting van de Bibliotheca Danica. Ongeveer vij fenrwinrighonderd boeken in her
Deens werden in 1930 met dit doe! in bruikleen gegeven aan de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam.'5 De financiering daarvan werd door hem zelf in Denemarken
op rouw gezet. Dar laatste deed hij ook voor de vervaardiging van de kopie van de grate runensteen uit Jelling. Vijfemwinrigjaar nadat Lind in 1911 te Utrecht zijn Nederlandse tandartsbul had behaald, zo vermelden de biografen, werd op dezelfde dam m,
n juni, de grate Jellingsteen op het Domplein onthuld. In de aula van de Rijksuniversiteit werd door Lindeen oorkonde overhandigd. Aan de buitenmuur van de pandhof
was een bronzen plaquette bevestigd met de getranscribeerde inscriptie, de tekst in
runen en in Nederlandse verraling. Deze plaquette had Linds Nederlandse huisarchitect A. P. Smits (188 1-1957) omworpen. De Haraldsreen was 'geschonken door Deensche vrienden van Nederland', onder wie Nobelprij slaureaat Niels Bohr, aa n de Rij ksunive rsireit te Utrech t, die in 1936 drie eeuwen besrond. N iet lang daarna werden
Linds talrijke onbaatzuchrige inspanningen beloond met een benoeming tot officier
in de Orde van Oranje Nassau. In de zomer van 1944 keerde hij echter voorgoed naar
Denemarken terug en begon bij zij n geboortep laats een frui ttedtbedrijf Gustav Lind
stierfin srijl als mecen as. In zijn huis en op het terrein van zijn woning aan de Koldingfjord werd in 1988, vier jaar na zij n dood, dankzij een formidabele schenking, een
spectaculair museum geopend: Kunstmuseet Traphol t, 'museum for moderne kuns t,
kunsthandva:rk, design og mobeldesign'.' 6
In de pers uit 1936 we rd de runensteen op her Domplein, tesamen met vanu it IJsland en Leipzig geschonken collecties boeken, omschreven als behorend tot de 'zinrijkste' va n de vele cadeaus die de universiteit mocht omvangen. l7 Hopelijk h ad da r
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niets te maken met de minder frisse opvattingen over Germanendom en her propagandisrisch gebruik van runen die in deze tijd oak in Nederland opgang maakten. Dar
de 'doopceel van Denemarken' als geschenk voor de Utrechtse Rijksuniversireit was
geko zen, vond zyn motivering misschien in een passender historisch verband. Had
Sint Willibrord, beroemd gewo rden als eerste bisschop van de Friezen te Utrecht, immers niet vergeefs getracht de Denen tot her christendom te brengen? ' 8 Enigszins verlaat was nu by zyn opvolgers de boodschap afgeleverd dar her met Denemarken uiteindely k tach goed was gekomen.
Tot slot

We hoeven er geen doekj es om te winden: de grate steen uit Jelling is een opmerkelyk
vroegmiddeleeuws obj ect met allerlei as pecten en zeer uiteenlopende associaties . Her
is een betekenisrijk kunstwerk, dar niet aileen een triomfteken is voo r koning Harald
en voor de chrisrelijke religie, maar oa k een sleutelwerk op her snijvlak van Germaans
heidendom en de kerstening va n Denemarken. Zoveel is wel duidelij k, oak al res teren
er nag vo ldoende vragen en duidingsmogelij kheden. De wetenschappelyke bibliografie over d it beeldhouwwerk is ver bazingwekke nd uirgebreid en kan in her bes rek van
dit artikel nauwelijks rechr worden gedaan. We mogen dus eigenlijk wel een beetj e
trots zijn op zo'n belangrijk monument op her Utrechrse Domplein, oak al is her
slechrs een kopie van beton. Als wij tegenwoordig kopiee n m inder hoog aa nslaan dan
originelen, kunnen we bedenken dar oorspronkelykheid in de middeleeuwse kunstgeschiedenis zelf doorgaans geen eis of voorwaarde is gewees r.' 9 Spijrig is wel dar de
runensreen van Harald er in Utrecht niet florissant bijstaar. Vocht en graffiti eisen
hun tal, onder andere in de vorm van een brenk in de zyde met de grate inscriprie. Een
grondige co nserverings beurt zo u geen overbodige luxe zyn.
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otwnischer Ku nsr', in: Friihmittel alterliche
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Wilson & Klind t-Jens en 1980 (noo t 3) 134- 135·
Signe Horn Fuglesa ng, 'Ikonograp hie der
ska ndinavischen Runensteine der j li nge ren
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Problem der Dw tunn.fi"iihm irrelalterl icher Bildinhal te (Sigmaringe n 1986) 183-2 to: 188- 189, 207;
Wa rners 2ooo (noot 4) 154.
Horn Fuglesang 1986 (noot 6) 185; Ca pelle
2005 (noot 2) 61 -62, 66-68.
Se ren Balle, 'Harald Gormsson (Biuewoth)',
in: Phill ip Puls iano & Ki rsten Wolf(ed.),
Med ieval Sca ndinavia: an en rycloped ia (New
Yo rk- Londo n1993) 266; Niels Lund, 'The
Da nish emp ire and the end of the Viking
Age', in: Peter Sawyer (ed.), Th e Oxford ill ustrated history of rhe Vikinns (Oxfo rd 1997) 156-
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181: 158-167.
Horn Fuglesa11g 1986 (noot 6) 188 e.v.; Wamers 2000 (noot 4) 145, 149-155; Wamers 2ooo,
139- 141 zoekt overigens parallellen voor de
steen van Harald in de laat-Ka rolingische en
in de contemporaine Ottoonse kunst.
Alben Bauer & Reinhold Rau [... ] (ed.), Q_ucllen
zurGeschichtc der sachsischen Kaiserzeit: Widukinds
Sachsen8eschiclue, Adalberts Fortseczun8 der Chronik Re[Jinos, LiudprandsWerke (Darmstadt 1971)
168, qo; 169,171 (Sachscn8eschichte Ill.65).
Olaf Olsen, 'Christianity and churches', in:
Roesdahl & Wilson 1992 (noot 3), 152- 161: 152154; Lund 1997 (noo t 8), 163 -166; Wamers 2000
(nooq) 133-134.
Horn Fuglesang 1986 (noot 6) 185; Wamers
2000 (noot4) t4L -142, '44, 145-149.
Een bekend voorbeeld uit de kunsthistorische literatuur is een anikel van de voorlopige kampioen op dit speciale onderzoeksterrein dar niet toevallig een verwanre uin.itarische duiding behelst: Victor H. Elbern, 'Die
Dreifaltigkeitsminiatur im Book ofDurrow',
in: Wallraf-Richartz-Jahrbuch 17 (1955) 7-42.
Pcuoli 1987 (noot 1). Van Haralds Drievuldigheidskathedraal is niets teruggevonden. De
huidige domkerk van Roskilde, de derde stenen opvol ger van Haralds kerk, is het mausoleum van her Deense koningshuis; Erik Kjersgaard, Roskilde Domkirke (Roskilde z. jr) [14].
11oorloopi[Je catalo[JUS van de Bibliorheca Danica
alsmede van andere Deensche wcrkcn m de Universitcitsbibliothcek van Amsterdam aanwezi[J
(Amsterdam t931 ); Supplement I (A msterdam
t933); [Bertha Wolterson,J CataiO[jLLS van de Bibltotheca Danica en van de overi.9e Deensche en
IJslandsche wcrken aamvezi[J in de Untvcrsireitsbibliotheek van Amsterdam (A msterdam 1939 ).
De Bibliorheca Danica is si.nds de opricluing
blijven groeien, zie: Wolterson 1939, [Xlll],
die ee n uitbreiding van ca. 2500 tot ca. 6500
titels noemt; Caroline God fried, Nederland en
Dencmarken / Danmark O[J Holland: ecn expositie

over de wederz0dse rclaties sinds de zestiende
ceuw; een keuzc uir de zcsriajari[Jc Bibliotheca Danica en cen selectie uit de collecties van de AI[Jemene Bibliotheek, Universiteit van Amsterdam (Amsterdam 1990).
t6 Voor het Ieven van Gustav Lind en het Kunstmusee t Trap holt, zie: K. E. Reddersen, Museets ma:ccn: historien om Trapholt O[J TrapholtJondens stifter, dr. Gustav J. Lind (Kolding 1989 );
Caroline Godfried, 'Gustav Lind en de Deense
collectie', in: God fried 1990 (noot 15) 7-10: 7-8;
Amy van Marken, 'Gustav Johannes Lind', in:
Jaarboek van de Maatschapp0 dcr Ncderlandse
Lcttcrkunde te Lei den 1991- 1992 (Leiden 1993)
L44- t45; inrernet-webstek: http:/ /www .trapholt.dk/ (geraadpleegd op 9 oktober zoo6).
17 'Een dauw van geschenken. Plechtigheid in
de aula', in: Utrechtsch da[Jblad jrg 140 nr 146
(dinsdag z3 j uni 1936) ochtendblad, eerste
blad t; op dezelfde pagina een afzonderlijke
uiteenzetting over 'De Runensteen'. De kranten stonden vol over de feestelijkheden en
her aanbieden van geschenken: 'Bijeenkomst
in de kapittelzaal. Aanbieding van geschenken. Open bare zitting van den Academischen
Senaat', in: Urrechtsch da.9blad Jrg 140 nr 145
(maandag 22 juni 1936) avondblad , tweede
blad 1; 'De aanbieding der geschenken in de
aula', in: Utrechtsch nieuwsblad jrg 44 nr 44
(d insdag 23juni 1936) derde blad to.
18 Aldus Alcuin van York in hoofdsruk9 van
zijn Vita Willibrordt; zie: A. G. Weiler, Willibrords missie: christendom en cultuur in de zevcnde
en achtstc ceuw, met een verraling van de voornaamste lireraire bronnen doo r P. Bange
19

(Hilversum1989) 198, 127-128.
En hoe zou men by een. twintigste-eeuwse
kopie origineel kunnen of willen zijn? Een
andere, maar bontbeschilderde kopie van de
steen uit Jelling staat op het terrein van de
Deense Kerk in Landen (Den Danske Kirke i
London), 4 St Katharine's Precinct, Regent's
Park.
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