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Voorwoord 

Het beeld dat in het algemeen wordt geschetst over de nalatenschap van de Vikingen, met 

name in betrekking tot Engeland en Ierland, is er een van geweld en vernietiging.
1
 Vaak wordt 

de grote leegte in de kunstproductie en het verlies van kunsttradities van deze landen na de 

komst van de Scandinavische piraten aan de woeste overweldigers geweten.
2
 Zij hadden 

echter zelf een rijke beeldcultuur en brachten deze met zich mee tijdens hun reizen en bij de 

kolonisatie van de overwonnen stukken land. Aangezien de Vikingen op het christendom zijn 

overgegaan tijdens hun tijd in Engeland en Ierland is het waarschijnlijk dat de 

Vikingbeeldcultuur zijn invloed heeft gehad op de (religieuze) manuscriptproductie van die 

tijd. Ook het feit dat de Keltische en de Vikingbeeldtaal eenzelfde origine hadden, heeft de 

mogelijkheid op het samensmelten van deze twee stijlen zeker verhoogd in deze tijden van 

intensief contact tussen de Vikingen en de Kelten in Engeland en Ierland. 

 In dit paper wordt onderzocht wat de invloed van deze beeldcultuur van de Vikingen 

op de beeldtaal in de Insulaire
3
 manuscripten inhield door middel van een vergelijking van de 

stijl van vóór en na de aankomst van de Vikingen in deze manuscriptverluchting. Als eerste 

zal er worden gekeken naar de geschiedenis en kenmerken van de beeldtaal in de Insulaire 

kunst voor de komst van de Vikingen aan de hand van twee 8
e
-eeuwse manuscripten. Aan het 

einde van de 7
e
 eeuw ontstaan er twee richtingen in stijl van de Insulaire manuscripten: 

werken zoals het Book of Durrow en werken zoals de Lindisfarne Gospels.
 4

 Beide 

voorbeelden in dit paper, de Hereford- en de Lichfield Gospels, behoren tot de laatste groep. 

Beiden zijn ook van Welshe oorsprong.
5
  

Hierna zal de komst en verblijf van de Vikingen in Engeland en Ierland worden 

besproken. Vervolgens zal gekeken worden hoe de beeldtaal in die tijd is veranderd en welke 

van deze veranderingen een verband hebben met de Vikingbeeldcultuur. Dit wordt gedaan aan 

de hand van een Welsh 11
e
-eeuws manuscript, het Ricemarch psalter, dat is gekozen omdat 

een nieuwe invloed al echt merkbaar is, maar het vroeg genoeg is gemaakt om hopelijk niet 

verwaterd te zijn met andere invloeden.  

                                                 
1
 L. Viljoen, ‘The VIikings and their Legacy: Fable, Fact and Fiction’, Englisch Academy Review, Vol. 30 (2013) 

no. 1, p. 142. 
2
 A.T. Lucas benadrukt dat dit zeer sterk overdreven is in zijn ‘Irish-Norse Relations: Time for a Reappraisal?’ 

Journal of the Cork Historical and Archeological Society 71 (1966), p. 74. 
3
 Achterin is op pagina 32 een begrippenlijst opgenomen van alle cursieve termen. 

4
 F. Henry, Irish Art: in the early Christian period (to 800 A.D.), Glasgow 1940, p. 202. 

5
 Er zijn nog wel wat discussies over de afkomst, maar zeker is dat deze twee uit hetzelfde gebied komen als het 

Ricemarch psalter. 
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Tegen het einde van dit hoofdstuk zijn een aantal interessante voorlopers te zien op 

margedecoratie.
6
 

In het hoofdstuk daarna zullen de Scandinavische stijlen van dezelfde periode kort 

worden besproken ter voorbereiding op de uiteenlopende theorieën van verschillende auteurs 

over de relatie tussen de Ierse en Scandinavische stijlen erna.  

In het besluit zal kort worden samengevat wat de Vikingbeeldtaal voor invloed heeft 

gehad op de beeldtaal in de Insulaire manuscripten.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6
 M. Camile, Image on the edge. The Margins of Medieval Art, Cornwal 2002

7
 (1992), p. 17. 
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Mensen en kunst in Ierland tot eind 8
e
 eeuw 

Tegen 7000 voor Christus komt de mens vanaf Engeland naar Ierland overgelopen en in de 

Neolithische periode (4000-2500 voor Christus) zijn er daar de eerste sporen van kunst te 

vinden.
7
 Kunst had voor deze mensen een praktisch nut: het bood bescherming tegen kwade 

geesten en had ook andere magische eigenschappen, die vaak sterk persoonsgebonden waren.
8
 

Een lange tijd is de bevolking in Ierland geïsoleerd geweest van de rest van de wereld en heeft 

in deze tijd een heel specifieke beeldtaal ontwikkeld, maar dit veranderde tegen 1000 tot 500 

voor Christus wanneer er barnsteenhandel met Scandinavië plaatsvindt.
9
  

 In het midden van de 1
e
 eeuw na Christus, tijdens de overwinning van Ceasar op 

Gallië, komen de laatste Kelten naar Ierland. De Romeinen veroverden Engeland  in deze tijd, 

maar hebben nooit vat kunnen krijgen op Ierland.
10

 In de 4
e
 eeuw vallen de Ieren, door de 

Romeinen ‘Scotti’ genoemd, in kleine strooptochten Engeland binnen bij het zien van de 

verzwakte Romeinse verdediging.
11

 In 476 valt het Romeinse rijk, waarna de Ieren gedurende 

de 5
e
 eeuw hun kans grijpen om Wales en Schotland te veroveren op de Romeinen en te 

koloniseren. Hierna, als er dus van Ierland wordt gesproken in dit paper, behoren deze 

gebieden (waar ook de in dit stuk behandelde manuscripten vandaan komen) daar ook toe. Het 

grootste gedeelte van dit machtsvacuüm in Engeland werd daarentegen vanaf het vaste land 

opgevuld door de heidense Germanen en Saxen. Deze bezetting betekende een isolatie van 

Ierland en de christelijke delen die de Ieren bezaten in het westen van Engeland voor de duur 

van anderhalve eeuw.
 12

 

Aan het eind van de 4
e
 en begin van de 5

e
 eeuw brengt onder andere St. Patrick het 

christendom naar Ierland. De handelscontacten met de Romeinse wereld versterkte de 

overgang van de Ierse bevolking op dit geloof.
13

 Omdat dit proces geleidelijk ging werd de 

traditionele Keltische beeldtaal behouden en gewoonweg toegepast op de christelijke objecten 

en gebouwen.
14

 Tegelijkertijd gingen de Ieren, omdat ze nooit de klassieke manier van denken 

hebben bezeten, direct van hun belevingswereld die nog uit de prehistorie stamde over op het 

                                                 
7
 M. Ryan, N. O‘Connor, Ierse kunst. 3000 v. Christus – 1500 na Christus, uitgave bij tent. Amsterdam 

(Rijksmuseum) 1983, p. 12. 
8
 E. H. Gombrich, The story of Art, London 2007

16
 (1950), pp. 40, 159. 

9
 M. Ryan , Ierse kunst. 3000 v. Christus – 1500 na Christus, uitgave bij tent. Amsterdam (Rijksmuseum) 1983, 

p. 23. 
10

 F. Henry, Irish Art: during the Viking Invasions (800 - 1020 A.D.), Glasgow 1967, p. 4. 
11

 Henry 1940 (zie noot 4), p. 3. 
12

 Henry 1940 (zie noot 4), pp. 4, 20. 
13

 Ryan 1983 (zie noot 9), p. 31. 
14

 Henry 1940 (zie noot 4),  pp. 18-20. 
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christendom. Dit heel veel invloed heeft gehad op kunst en hoe ze vormgeving zagen en 

gebruikten.  

Tegen de 6
e
 eeuw verspreidden de kloosters zich over Ierland en in de tweede helft 

van deze eeuw ook naar Schotland en Wales. De Ieren ontwikkelden zich tot een volk dat vele 

gedreven missionarissen heeft voortgebracht en begonnen met het bekeren van de Saxen in 

Engeland tussen 635 en 664. Dit heeft zeker aan de vermenging van de kunsten bijgedragen.
15

 

Naast hun missionariswerk in onder andere Nederland, België en Frankrijk stonden de 

Ieren in heel Europa voornamelijk bekend om de leercentra voor beschaving, kunst en religie 

die in de Ierse kloosters (inclusief die in Engeland) ontstonden in de 8
e
 eeuw.

16
 Vanuit heel 

Europa trokken geleerden en geestelijken naar deze centra om kennis op te doen en deze mee 

terug te nemen, hiernaast zij brachten natuurlijk ook hun eigen kennis en kunst naar Ierland. 

Deze kloosters werden onder invloed van hun populariteit steeds verder uitgebreid tot 

universiteiten omringd door hele steden vol voorzieningen voor deze toestroom van mensen. 

De verschillende centra vergaarden zo veel macht en rijkdom in dit proces dat er in de 8
e
 en 9

e
 

eeuw onderling stevig werd gewedijverd op zowel religieus als wereldlijk vlak en 

waarschijnlijk ging dit zover als het voeren van oorlog en het plunderen van elkaars 

(kunst)schatten.
17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15

 Haseloff, ‘Insular animal styles with special reference to Irish art in the early medieval period’, in: M. Ryan 

(red.), Ireland an Insular Art A.D. 500-1200, Dublin 1987, p. 45. 
16

 Henry 1967 (zie noot 10), pp. 6, 17, hoewel C. Doherty dit wat een overdrijving noemt in zijn ‘The monastic 

town in Early Medieval Ireland’ in: H.B. Clarke & A. Simms (reds), The Comparative History of Urban Origins 

in Non-Romans Europe, Oxford 1985. 
17

 Georgia Beaverson, ‘The fury of the Northmen’, Christian History 60 (1998) Vol. 14, Issue 4, p. 51. 
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De stijl van manuscriptdecoratie voor de Vikinginvasies 

Heidens 

In de loop van de 4
e
 tot de 7

e
 eeuw is er een duidelijke scheiding te zien in Europese 

beeldtalen: dierlijk vlechtwerk in het Noorden (Keltische, Noord-Germaanse en 

Scandinavische kunst) en polichroom werk (zoals bij de Oost-Germanen) in het Zuiden.
18

 In 

tegenstelling tot de Germanen behielden de Kelten en de Scandinaviërs de gehele vorm van 

het dier, hoe ingewikkeld de ledematen ook liepen.
19

  

 In de heidense beeldcultuur van de Kelten in Ierland en Engeland waren er twee 

soorten religieuze kunst, net zoals de bij Kelten op het vasteland: abstracte ornamenten zonder 

symmetrie en ruwe mens- en dierfiguren met versimpelde volumes en sterke lijnen in de 

gezichten.
20

 De wereld waarin deze decoraties zich bevonden was in de ogen van de Kelten 

parallel aan de onze, waarin niets is wat het lijkt en waarin alles in afwezigheid van grenzen 

in elkaar over mag (én kan) gaan.
21

 De stijl van de Kelten wordt gedefinieerd door de liefde 

voor samengesteldheid en regelmatigheid van structuur en compositie en de angst voor te 

symmetrische en geometrische composities, zoals de Koptisch en Arabische stijlen die de 

Kelten te droog en monotoon vonden.
22

  

 Het was echter de kunst om de kijker te laten twijfelen bij de eerste blik en pas bij de 

tweede blik te laten ontdekken dat een patroon niet symmetrisch is.
23

 Hiernaast was de 

tegenzin om een letterlijke uitbeelding te creëren van de realiteit een hele belangrijke leidraad 

en dit zorgde voor een twee dimensionale uitstraling zonder diepte.
24

 Niet de plastische 

verschijning van de figuur telde, maar het symbool voor het idee waar de figuur voor stond.
25

 

Ook de ornamentele elementen (vlechtwerk, gestileerde planten, trompetmotieven en spiraal, 

trap- en sleutelpatronen) hadden niet slechts een decoratieve functie, maar ook een 

beschermend (magisch) nut en vervulden de functie van verborgen symbolen.
26

  

                                                 
18

 Marvin Chauncey Ross, Arts of the migration period in the Walters Art Gallery, Baltimore 1961; F. Henry, 

Irish Art: in the Romanesque period (1020 - 1170 A.D.), London 1970, p. 192. 
19

 M. Stokstad, Medieval Art, Oxford 2004, pp. 77, 86.  
20

 Henry 1940 (zie noot 4), pp. 6, 7. 
21

 Henry 1940 (zie noot 4), p. 208. 
22

 Henry 1940 (zie noot 4), pp. 206, 207, 212. 
23

 P. Gailiunas, ‘A recursive construction of a Celtic-key pattern’, Journal of Mathematics and the Arts, vol. 5 

(2011) no. 3 (September), p. 105. 
24

 Henry 1940 (zie noot 4), pp. 206, 214. 
25

 Henry 1940 (zie noot 4), p. 204. 
26

 Ross 1961 (zie noot 18), p. 9. 
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Zo was het vlechtwerk een stilering van stromend water (symbool voor vruchtbaarheid en 

reiniging), de spiraal een abstrahering van vegetatie en stonden de trap- en sleutelpatronen 

symbool voor de zon en het vuur.  

Doordat de Ieren nooit zijn overwonnen door de Romeinen hebben ze hun vaste 

stramien niet overgenomen en kwamen deze Kelten de (christelijke) middeleeuwen in met de 

flexibiliteit, magisch denken en beeldtraditie vanuit de prehistorie. Dit heeft ertoe bijgedragen 

dat de christelijke abstracte symbolen zo snel werden geaccepteerd en moeiteloos werden 

opgenomen in de beeldtaal.
27

  

  

Christelijk 

Elk Iers christelijk manuscript is  ingedeeld volgens het volgende schema: het begin van elk 

deel van het boek heeft op de linkerpagina een decoratief gedeelte (tapijtpagina of een 

evangelistenportret) en rechts een introductiepagina met een grote initiaal.
28

 Dit is ook in de 

Hereford en de Lichfield evangelieboeken (zie op afbeelding 1 en 2 voor het begin van het 

evangelie van Lucas) te vinden. 

                                                 
27

 Henry 1940 (zie noot 4), p. 206. 
28

 Henry 1940 (zie noot 4), p. 163. 

Afbeelding 1 Afbeelding 2 
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De Lichfield gospels staan ook wel bekend als de Chad gospels en bevinden zich in de 

bibliotheek van de kathedraal van Lichfield.
29

 Op dit moment bestaat het boek uit 236 

pagina’s en meet het 310 bij 235mm, maar het is erg bijgesneden en in slechte staat, waardoor 

het einde van het evangelie van Lucas en dat van Johannes helemaal is verdwenen.
30

 

De Hereford gospels bevinden zich in de bibliotheek van de kathedraal van Hereford 

als Ms. P. I. 2. Het bestaat uit 135 bladen en meet 230 bij 170mm.
31

 De opening  van het 

evangelie van Lucas mist en er zijn geen miniaturen. Er is veel verloren gegaan, waaronder de 

vermoede pagina met een Chi-rhomonogram op de tweede folio van het Mattheus evangelie.
32

 

Het schrift van de Ieren voor de komst van het christendom was het Ogham alfabet 

(afbeelding 4), dat niet geschikt was voor lange teksten en slechts voor inscripties werd 

gebruikt. Na de 5
e
 eeuw waarin er slechts kopieën werden gemaakt 

van manuscriptvoorbeelden van het vasteland kwam het gebruik van 

het (Iers) majuscule lettertype op (zie afbeelding 3 en 5).
33

  

Aangezien het Latijn hiervoor niet werd gesproken in Ierland werd het 

in de manuscripten niet verbasterd tot een potjeslatijn en zelfs in 

vroege werken nog gecombineerd met Iers, de eerste voorbeelden van 

literatuur in de landstaal in heel Europa.
34

 

 

Afbeelding 5 

                                                 
29

 W. M. Lindsay, Early Welsh script, Oxford 1912, p. 1. 
30

 J. Backhouse, ‘Manuscripts’ in: L. Webster (red.), The Making of England. Anglo-Saxon Art and Culture AD 

600-900, London 1991, p. 127. 
31

 Lindsay 1912 (zie noot 29), p. 41. 
32

 R. Gameson, G. Alymer (red.), Hereford Cathedral: A history, London 2000, p. 540. 
33

 Henry 1940 (zie noot 4), pp. 25, 58. 
34

 Ryan 1983 (zie noot 9),  pp. 34, 37. 

Afbeelding 4 

Afbeelding 3 
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In de tweede helft van de 6
e
 eeuw zien we het ontstaan van grote gedecoreerde 

initialen, die bestaan uit een patroon van spiralen en spiralen met een tegengestelde richting 

met soms wat bladmotief dat teruggrijpt op het heidense edelsmeedwerk. In de 8
e
 tot de 12

e
 

eeuw bestonden deze initialen ook vaak uit een brede stam die uitloopt in een sterke eindkrul 

(zoals goed te zien is op de afbeeldingen 6 en 7).
35

  

Ook zijn er dierenkoppen (geïnspireerd op 6
e
-eeuwse Italiaanse manuscripten) en kruisjes te 

vinden, die hun oorsprong vinden in het heidense beeldhouwwerk, (zie afbeelding 6-8).
36

  

 

 

 

 

 

 

                                         

                                                 
35

 Henry 1940 (zie noot 4), pp. 58, 61, 63, 161; Ryan 1983 (zie noot 35),  p. 39. 
36

 Henry 1940 (zie noot 4), p. 61. 

Afbeelding 6 Afbeelding 7 

Afbeelding 8 
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De unieke versiering ten opzichte van het vasteland bestaat uit subtiele patronen en scherpe 

lijnen in traditie van de heidense Keltische beeldtaal die wordt gecontrasteerd met 

kleurvlakken en (vaak rode) puntjes. Deze laatste zijn origineel te vinden op Koptisch en 

Syrisch textiel en in de verluchting van 6
e
-eeuwse Byzantijnse manuscripten  die onder andere 

ook naar Ierland zijn gekomen (zie afbeelding 9).
37

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onder Oosterse en Mediterrane invloeden zijn er in de 7
e
 en begin 8

e
 eeuw dieren te vinden 

(voornamelijk honden en vogels met uitgestrekte klauwen) die zich lenig in een patroon 

weven (zie de afbeeldingen 12-14 op de volgende pagina) en statische 

vlechtbanden met gehaakte lijnen.
38

 (zie afbeelding 10 en 11)  

                                                 
37

 Henry 1940 (zie noot 4), pp. 57, 58, 61, 64, 161; Ross 1961 (zie noot 18), p. 26. 
38

 Henry 1940 (zie noot 4), pp 182, 187, 188.  

182, 187,  188; Henry 1967 (zie noot 10), p. 64; B. Meehan, Ierse kunst. 3000 v. Christus – 1500 na Christus, 

uitgave bij tent. Amsterdam (Rijksmuseum), 1983,  p. 55. 

Afbeelding 6 

Afbeelding 10 Afbeelding 11 
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De lichaamsvorm van de dieren in de complexe vlakken van vlechtwerk wordt niet in stukken 

opgebroken in de 7
e
 tot de 11

e
 eeuw, maar is soms wel sterk uitgerekt of soms verborgen in 

het vlechtwerk  zodat het moeilijk te zien is waar een dier begint en eindigt.
39

 Afbeeldingen 12 

tot en met 14 zijn hier een goed voorbeeld van. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
39

 Henry 1940 (zie noot 4), p. 212; Haseloff 1987 (zie noot 15), p. 47. 

Afbeelding 12 

Afbeelding 8 

Afbeelding 7 
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Geheel in lijn met de heidense traditie zijn ook de christelijke verluchtingen verstoken 

van realisme en dieptewerking (zie de afbeeldingen 15 en 16).
40

  

 

Er zijn vele beeldtalen die invloed hebben gehad op de toenmalige stijl van de Ierse 

manuscripten. Al deze invloeden werden eerst overgenomen en dan geabstraheerd tot 

motieven van krullen of patronen van vlechtwerk die niet realistisch, a-symmetrisch en 

gelijkvormig zijn.
41

 De oude manier waarop de spiralen werden gemaakt (met behulp van een 

raster en passercirkels) werd 

hierdoor ook toegepast op de 

nieuwe patronen, zoals op 

afbeelding 17 te zien is voor een 

pagina uit het Lindisfarne 

Gospel.
42

 

 

 

                                                 
40

 Jan van Laarhoven, De beeldtaal van de christelijke kunst, Amsterdam 1992
5
, p. 88. 

41
 Henry 1940 (zie noot 4), pp. 212-214, 216. 

42
 Henry 1940 (zie noot 4), pp. 183, 216, 220. 

Afbeelding 15 Afbeelding 16 

Afbeelding 9 
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Mensen en kunst tijdens en na de Vikinginvasies 

Handel tussen Scandinavië en Ierland vond al lang plaats, onder andere in Scandinavisch bont 

en barnsteen. Tijdens de handelsbezoeken merkten de Vikingen dat de Westkust van Europa 

in de 8
e
 eeuw erg verdeeld was en slecht verdedigd werd.

 43
 Eind 8

e
 eeuw trokken de 

Vikingen, met name gestimuleerd door ontwikkelingen in de zeevaart, vanuit Scandinavië 

naar de Westkust van Europa. Dit deden ze waarschijnlijk om te koloniseren, mensen te roven 

om als slaven te verkopen, of te plunderen.
44

 De Vikingen moeten echter niet gezien worden 

als één volk, het bestond voornamelijk uit Noren, Zweden en Denen.
45 

Op 8 juni 793 

plunderen deze piraten Lindisfarne en in 796 vond de eerste Vikinginval in Ierland plaats.
46

  

 Aanvankelijk vonden deze onverwachte aanvallen plaats in de maanden mei tot 

september, omdat de Scandinaviërs voor de winter terug naar huis gingen.
47

 Echter tegen de 

eeuwwisseling hadden de Vikingen vaste uitvalsbasissen op het land gecreëerd en was het 

duidelijk dat ze een permanente dreiging waren. De verdeeldheid van het land in 

verschillende rijken met ruzie onder de lokale stammen resulteerde in weinig tegenstand.
48

 

Net zoals op het vasteland werden de kloosters en hun omringende steden geplunderd voor 

hun edelmetalen die werden omgesmolten of in stukken gehakt als betaalmiddel, de kerken en 

bibliotheken met manuscripten werden verbrand en de reliekschrijnen opengebroken of 

meegenomen voor thuis als opbergkisten.
49

 Erg geliefd bij de Vikingdames in het 

thuislandwaren de vergulde bronzen ornamenten, flacons van heilig water en versierde 

bronzen kommen (die ooit deel van kerklampen waren).
50

  

 Hoewel de plundertochten bleven plaatsvinden - er was slechts 40 jaar lang (875-915) 

vrede en rust -  zijn vele kloosters of soms alleen de kerk na hun verwoesting opnieuw 

opgebouwd.
51

 Zelfs bij de heidense Vikingvestigingen.
52

  

                                                 
43

 H. Shetelig, Viking Antiquities in Great Britain and Ireland. Part I An introduction to the Viking history of 

Western Europe, Oslo 1940, pp 3, 6, 10-12; S. Brink (red.), The Viking World, London 2008, p. 5.   
44

 Shetelig 1940 (zie noot 43), pp. 10, 11; C. Etchingham, Viking Raids on Irish Church Settlements in the Ninth 

Century, Maynooth 1996, p. 47. Over de reden van deze reizen wordt echter nog sterk gediscussieerd.  
45

 Henry 1967 (zie noot 10), p. 10, 11; Viljoen 2013 (zie noot 1), pp. 145, 146. 
46

 A. Breandán Ó Ríordáin, Ierse kunst. 3000 v. Christus – 1500 na Christus, uitgave bij tent. Amsterdam 

(Rijksmuseum), 1983, p. 8. 
47

 Beaverson 1998 (zie noot 17), p. 51. 
48

 J. Haywood, Encyclopedia of the Viking Age, London 2000, p. 7. 
49

 Henry 1967 (zie noot 10), pp. 17, 18. 
50

 Henry 1967 (zie noot 10), p. 17, dit is te zien aan de inhoud van de graven van veelal vrouwen uit de 9e en 10e 

eeuw. 
51

 R. Ó Floinn, Ierse kunst. 3000 v. Christus – 1500 na Christus, uitgave bij tent. Amsterdam (Rijksmuseum), 

1983, p. 58. 
52

 D. Ó Corráin, Ireland before the Normans, Dublin 1972, p. 83; Henry 1967 (zie noot 10), p. 6. 
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Ook het verluchten ging tijdens de korte adempauzes waarschijnlijk
53

 gewoon door, hoewel 

een centraal bepaald iconografisch programma ver te zoeken was.
54

 Om de grote leemtes op te 

vullen werden er ook veel manuscripten uit het buitenland gehaald. Doordat de havens in 

Vikingvestigingen in Ierland handel dreven met de hele wereld kwamen er via ook daar vele 

kunstinvloeden het land binnen.
55

  

Bij hun komst waren alle Vikingen heidens, maar langzaamaan stapten velen over op 

het christendom en tegen het jaar 920 spaarden ze al kerken en trouwden ze met christelijke 

Ieren.
56

 In de 11
e
 eeuw was heel het machtige Dublin christelijk, maar of deze overgang door 

invloed van de Ieren kwam is moeilijk te zeggen, want rond dezelfde tijd werd Scandinavië 

zelf ook bekeerd.
 57

 In Ierland waren het voornamelijk een aantal Noorse stammen die het 

land beheersten en erg hun best deden om de Denen te weren.
58

 Deze stammen bestreden 

elkaar dus onderling, waardoor er langzaam interne zwaktes ontstonden en het verzet tegen 

hen toenam.
59

 Dit zorgde er uiteindelijk voor dat in 1014 de Vikingen werden verslagen bij 

Clontarf, in de buurt van Dublin. De Scandinavische handelsposten bleven gewoon nog 

bestaan en bloeien hoewel ze geheel los stonden van Scandinavië.
60

 Het bleven ook hierna 

echter vreemdelingen, ondanks hun inmiddels christelijke geloof.
61

  

Tegen het midden van de 11
e
 eeuw zijn alle kloosters in Ierland weer herbouwd en in 

bloei en tegen de tweede helft van die eeuw is er weer een ontwikkeling in manuscripten te 

zien.
62

 Deze kloosters waren veel meer verbonden dan in de 8
e
 en 9

e
 eeuw en werkten samen 

aan een gecentraliseerd leersysteem dat Rome’s administratiestructuur volgde.
63

 Ze stuurden 

afgezanten naar andere centra in Europa om te leren en kunst mee terug te nemen, en 

hernieuwden zo weer de kenniscentra als vanouds.
64

 Een nieuwe golf van overweldiging zou 

volgen, maar ditmaal vanuit Normandië.  

                                                 
53

 M. en L. de Paor zijn van mening in hun Early Christian Ireland (Deel VIII van Ancient Peoples and Places, 

London 1964, p. 142) dat al het produceren van werken onmogelijk was in de 9
e
 eeuw. 

54
 Ó Floinn 1983 (zie noot 51), p. 58. 

55
 Henry 1967 (zie noot 10), p. 26. 

56
 De kinderen van deze huwlijken of geadopteerden werden Gaill-Gaedhil genoemd en namen de 

Scandinavische levensstijl over. Ook vonden er vele samenwerkingsverbanden plaats tussen Ieren en Vikingen. 
57

 Henry 1967 (zie noot 10), p. 14, 26; A. Larsen, ‘The Exhibition – The Vikings in Ireland’, in: Anne-Christine 

Larsen, The Vikings in Ireland Roskilde 2001, p. 148. 
58

 Haywood 2000 (zie noot 48), p. 13. 
59

 Henry 1967 (zie noot 10), p. 13; Shetelig 1940 (zie noot 43), p. 17. 
60

 D. Ó Corráin, ‘The Vikings in Ireland’, in: Anne-Christine Larsen, The Vikings in Ireland Roskilde 2001, p. 

25. 
61

 Henry 1970 (zie noot 18), p. 8. 
62

 Henry 1970 (zie noot 18), pp. 2, 5, 190. 
63

 Henry 1970 (zie noot 18), p. 6, 7. 
64

 Henry 1970 (zie noot 18), p. 4. 
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Tegen 1066 zijn de Normandiërs gevestigd in Engeland en rond 1128 hielden ze al 

strooptochten bij de kust van Ierland.
65

 De komst van de inmiddels christelijke Anglo-

Normandiërs  in Ierland in 1169-70 kondigde samen met de komst van de verschillende 

kloosterorden het einde aan van de originele manier van kunst produceren en Keltische 

beeldtradities en zorgde voor een veel betere aansluiting bij de stijl van het vasteland.
66
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 Henry 1970 (zie noot 18), p. 23. 
66

 . Breandán, Ó Ríordáin 1983 (zie noot 46), p. 8. 
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De stijl van manuscriptdecoratie tijdens en na de Vikinginvasies 

Men moet de stijlverandering na de aankomst van de Vikingen niet zien als een abrupte 

overgang, maar als een lange overgangsperiode.
67

  

In tegenstelling tot de 8
e
 en 9

e
 eeuw zijn alle manuscripten van de 10

e
 en de 11

e
 eeuw 

psalters, zo ook het Ricemarch psalter.
68

 Deze psalters werden ingedeeld zoals kenmerkend 

voor Ierse handschriften: in drie delen met elk 50 psalmen met een gedecoreerde pagina aan 

het begin van een deel (zie de afbeeldingen 18-20) en gedecoreerde initialen aan het begin van 

elke psalm (zie de afbeeldingen 21 tot en met 25 op de volgende pagina.
69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In dit geval worden de initialen gevormd door de gebogen lichamen van één of meerdere 

dieren in het knotted-wire type (zie afbeeldingen 21 tot en met 25), in tegenstelling tot het 

ribbon-initial type dat te zien is in de gedecoreerde pagina’s (afbeeldingen 18 tot en met 20). 

70
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 Henry 1967 (zie noot 10), p. XIII. 
68

 Henry 1967 (zie noot 10), pp. 105, 106. 
69

 H. J. Lawlord, The Psalter and Martyrology of Ricemarch Vol. I Text, Notes, Indicies, London 1914, pp. XIV, 

118. 
70

 F. Henry, G. L. Marsh-Micheli, ‘A Century of Irish Illumination (1070-1170)’, Proceedings of the Royal Irish 

Academy. Section C: Archeology, Celtic Studies, History, Linguistics, Literature 62 (1961-1963), pp. 104, 105. 

Afbeelding 12 Afbeelding 11 Afbeelding 10 
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Het Ricemarch psalter is vernoemd naar de eigenaar die in het gedicht aan het einde van het 

werk, folio 158v, wordt genoemd (zie afbeelding 26).  

 

Dit is een verwijzing naar Rhygyfarch de Wijze, die mogelijkerwijs de tekst van dit gedicht 

zelf heeft opgeschreven.
71

 Het werk bevindt zich in de bibliotheek van Trinity College in 

Dublin (Ms. A 4. 20) en is 160 bij 105 mm groot.
72

 De datering wordt gesteld op de periode 

tussen 1064 en 1082, waarschijnlijk 1079.
 73

 

De kalligrafie is uitgevoerd door Ithael en de schilderingen zijn gemaakt door Ieuan (Jeuan), 

een broer van Rhygyfarch.  

 

 

 

                                                 
71

 Lindsay 1912 (zie noot 29), p. 33. 
72

 Lawlord 1914 (zie noot 69),  p. XVIII. 
73

 Lawlord 1914 (zie noot 69),  p. XXII. 
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Afbeelding 25 

Afbeelding 24 

Afbeelding 26 



 19 

Hij gebruikte de kleuren geel, groen en rood, maar de kleuren zijn niet een essentieel 

onderdeel van het ontwerp (zie afbeelding 27).
74
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 Lawlord 1914 (zie noot 69),  p. XXI. 
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In de 10
e
 eeuw verdwijnt de spiraal, deze vorm werd te regelmatig en geometrisch in het 

repertoire en dus in de zienswijze van de Kelten te monotoon (zie pagina 7), hoewel hij soms 

nog terugkomt in 11
e-

 en 12
e
-eeuwse decoratie.

75
 Deze wordt vervangen door een veelvuldig 

gebruik van dierpatronen die werden geïnspireerd door Scandinavisch metaalwerk in de 9
e
 en 

10
e
 eeuw.

76
 Hierin gaat het voornamelijk om de minder statische uitvoering van koppen van 

de draken (zie de afbeelding 28 ter vergelijking 29) en het voorkomen van de simpele 

gesloten lussen (zie detail van afbeelding 28).
77

 

                                                 
75

 Henry 1940 (zie noot 4), p. 208. 
76

 Henry 1967 (zie noot 10), p. 196. 
77

 Gailiunas 2011 (zie noot 23), p. 112 

Afbeelding 29 Afbeelding 28 
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De abstracte en meanderende patronen van de trap- en sleutelpatronen vinden hernieuwde 

interesse in de 11
e
 en 12

e
 eeuw, in een wat wildere en minder regelmatige vorm door invloed 

van de Vikingen (zie afbeelding 30).
78

 Hierbij is er een verdeling tussen een centraal deel en 

een brede rand, in plaats van een opvolging van steeds dezelfde patronen. Hiermee verbonden 

zijn ook de ringvormige knopen, zoals op afbeelding 31 te zien is.
79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de 11
e
 eeuw vindt er een terugkeer naar de ouderwetse geornamenteerde initialen met 

heldere kleuren (zie afbeelding 27) plaats.
80

  

In de tweede helft van de 11
e
 eeuw  wordt de vorm van de vegetatie vloeiender en met 

grotere bladeren of bloesems in vergelijking tot die van de 9
e
 en 10

e
 eeuw onder invloed van 

de Oriëntaalse kunst, hoewel de Keltische traditie zeker niet wordt vergeten.
81 

De gekleurde 

achtergronden (vaak met kleureffecten gemaakt door een kleur over een ander heen te 

stippellen) zijn zeker een uiting van contact met het vasteland, waarbij het paars aan 

mediterrane invloed te wijden is net zoals het schrift in goud of zilver, de rode lijnen die 

worden gebruikt in het afbeelden van sandalen en een uitgebreide compositie van getekende 

architecturale elementen.
82

 

De sterke scheiding tussen een ornament en hetgeen het moest uitbeelden werd 

gedurende de 9
e
 eeuw verstoord.

83
 Deze scheiding was waarschijnlijk teruggegrepen uit de 

heidense Keltische traditie, maar ook de Gallische en Scandinavische kunst hadden deze 

sterke scheiding. Dit gebeurde waarschijnlijk door het contact met de Karolingische cultuur 
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 Gailiunas 2011 (zie noot 23), p. 113; R. Ó Floinn, ‘Irish and Scandinavian Art in the Early Medieval Period’, 

in: Anne-Christine Larsen, The Vikings in Ireland, Roskilde 2001, p. 94. 
79

 Floinn 2001 (zie noot 78), p. 91. 
80

 Henry 1970 (zie noot 18), pp. XIV, 46. 
81

 Henry 1967 (zie noot 10), pp. 91, 92; Henry 1970 (zie noot 18), pp. 46, 53, 191. 
82

 Henry 1967 (zie noot 10), pp. 68, 82; Henry 1970 (zie noot 18), pp. 57, 62. De architecturale elementen 

worden vaak aangewezen als voorzichtig begin van de Romaanse kunst. 
83

 Henry 1967 (zie noot 10), pp. 196, 197. 
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(met name de makkelijk meeneembare ivoorsnijkunst). Hierdoor neeg de Ierse 

manuscriptverluchting iets meer naar figuratieve kunst en het realisme (bijvoorbeeld bij het 

Book of Kells) en werd de ornamentele functie ondergeschikt aan de betekenis van een beeld, 

maar leidde beslist nog niet naar figuratieve scènes.
84

 Het Ricemarch psalter bevat 

bijvoorbeeld geen miniaturen.
85

 Deze kijk op symboliek werd ook versterkt doordat de 

christenen kracht vonden in hun geloof en dit wilden uitdragen ten opzichte van hun heidense 

overweldigers.
86

 

In de Ierse kloosters in Engeland ontstaat in de 9
e
 eeuw een mix van stijlen: de spiralen 

eindigen wel in dierenkoppen, maar zijn onder invloed van mediterrane en Oriëntaalse stijl 

minder statisch (zie afbeelding 34 en 35) en hebben een eigen karakter: sommigen kruipen al 

tussen tekst (zie de afbeeldingen 32 en 33).
87

 Dit is een voorloper van de latere marginale 

decoraties, waarbij de decoraties geheel los van de tekst en de initialen staan.
88

 In het Book of 

Kells zijn bijvoorbeeld al marginale drolerieën te vinden.
89

 

                                                 
84

 Henry 1967 (zie noot 10), pp. 67, 197, 198. Deze figuratieve kunst wordt vaak aangewezen als aanloop van de 

romaanse kunst.  
85

 J. A. Herbert, Illustrated manuscripts, Somerset 1972
2
 (1911), p. 83. 

86
 Henry 1967 (zie noot 10), p. 197. 

87
 Henry 1967 (zie noot 10), pp. 60, 61, 64. 

88
 T. D. Kendrick, Late Saxon and Viking Art, London 1949, p. 2. 

89
 Larsen 2001 (zie noot 57), p. 142. 
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Opvallend is dat er meer vergelijkingen met margedecoraties te trekken zijn. Bij het 

vermijden van een te geometrisch regelmatigheid verandert het einde van een spiraal in een 

dierlijke/vogel kop. Vooral bij vegetatieve patronen is goed te zien dat het stijve patroon 

wordt vermeden door het te transformeren in een half dier-motief. Hierdoor is het een perfect 

voorbeeld voor de schommeling tussen leven en geometrie die zo essentieel is voor de 

Keltische decoratie. Als men deze manier van denken met dit beeld van een vegetatieve vorm 

die overgaat in een dierlijke vorm doorzet is het zeker geen rare sprong als men uitkomt bij 

sommige van de hybriden in de marges van de 14
e
-eeuwse manuscripten zoals Lucy Freeman 

Sandler beschrijft.
90

 

Ook de fascinatie voor het bijten van dieren in deze marges (zoals bijvoorbeeld 

afbeelding 37) zou misschien verklaard kunnen worden door een Keltische manier van 

denken. Hun regels voor vlechtwerk houden in dat de bovenkaak en onderkaak van een kop 

worden gezien als aparte strengen en er dus één over en één onder de volgende streng moet 

gaan (zie de afbeeldingen 36 en 37).
91

 Dit zorgt ervoor dat dieren koppen en later ook mensen 

dus altijd in iets (vaak zichzelf) bijten.  

 

                                                 
90

 Lucy Freeman Sandler, ‘Reflections on the construction of Hybrids in English Gothic Marginal Illustration’, 

Art the Ape of Nature. Studies in honor of H.W. Janson, ed. Moshe Barasch & Lucy Freeman Sandler, New 

York, (1981), pp. 51-65. 
91

 Lezing van Dr. Michael Brennan (TRIARC, Trinity College, Dublin) 'The Lindisfarne Gospels: Illusions old 

and new’ op 4 maart 2013. 
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In 1100/1120 ontstaat er een geheel nieuwe decoratieve stijl die zich concentreert op een 

groot ribbon-shaped dier in een rechthoekig paneel dat over het algemeen is gevangen in 

knopen van lange kronkelende slangen (zoals afbeelding 38).
92

 Het ritme en de structuur zijn 

gebaseerd op traditionele Ierse motieven uit de 8
e
 eeuw, maar de invloed van de 

Scandinavische Urne stijl patronen geeft door zijn sterke asymmetrie het volgens sommige 

experts een exotische sfeer (voor de Urne stijl, zie het volgende hoofdstuk).
93

 Dit patroon is al 

goed in ontwikkeling te zien in het Ricemarch psalter (zie afbeelding 39).  
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 Henry 1970 (zie noot 18), pp. 191,192. 
93

 Floinn 2001 (zie noot 78), p. 94. 
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In Engeland zelf  ontstaat er een stijl die voor de verandering geen samenraapsel is van alle 

overweldigers: de Winchester verluchting, zie afbeelding 40.
94

 Vooral de acanthus en 

vegetatieve versiering wordt door verschillende experts als belangrijk geacht voor het 

ontstaan van de Scandinavische Ringerike stijl, zie volgend hoofdstuk.
95
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 Kendrick 1949 (zie noot 88), p. 2. 
95

 Brink 2008 (zie noot 43), p. 333. 
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De relatie tussen Ierse en Scandinavisch kunst 

Het grote probleem met het onderzoek naar deze perioden is altijd de aanwezigheid van 

bronnen. Vanuit de 120 jaar voor de komst van de Vikingen zijn er slechts 15 manuscripten 

aan ons overgeleverd.
96

 Dit komt doordat de Ierse christenen de manuscripten beschouwden 

als relieken van de heilige(n) aan wie ze waren gewijd of over wie ze waren geschreven. Zij  

gebruikten deze boeken bijvoorbeeld om vergiftigd water te reinigen door ze in het water te 

dopen of ziekten te helen.
97

 Vermoedelijk is er tijdens de ruzies tussen kloosters ook 

geplunderd en verwoest. Naast al deze schade zijn er vele werken verloren gegaan in de 

branden en vervolgens bluspogingen in de kloosters tijdens de plundertochten van de 

Vikingen. Ook het hierbij snel verwijderen van kostbare metalen en stenen uit de omslagen 

van de manuscripten zal de overleveringskans geen goed hebben gedaan. 

De grote complicatie bij het bekijken van de relatie tussen Ierse en Vikingkunst is dat 

deze stijlen, zoals al eerder opgemerkt, van origine gerelateerd zijn.
98

 Ze zijn van dezelfde 

familie: semi-abstract met weinig invloed van de Romeinen en eenzelfde benadering tot 

decoratieve motieven.
99

 Beide stijlen zijn ontwikkeld vanuit het Germaanse dierlijke 

ornament (uit de 6
e
 en 7

e
 eeuw) tot een heel complex decoratief systeem dat gedeeltelijk is 

gebaseerd op dezelfde zoömorfische patronen. Deze nauwe relatie maakt het moeilijk om te 

bepalen of er elementen overgenomen zijn of er sprake is van invloed van eigen bodem.  

Wanneer is er sprake van imitatie en wanneer van inspiratie? Hiernaast moeten de andere 

verwarrende invloeden van al dan niet gelijkdenkende beeldtalen, zoals de Engelse en 

Germaanse, niet vergeten worden. Als laatste factor moet men ook denken aan de invloeden 

die de Vikingen  tijdens eerdere contacten hebben opgedaan en licht veranderd weer mee 

terug nemen bij een volgend contact.
100

 In ieder geval is zeker dat een nieuwe invloed  pas in 

de 10
e
 eeuw aanslaat en zichtbaar wordt.

101
  

De meest traditionele kijk op de connectie tussen Viking en Ierse kunst is dat de 

Vikingen hun stijlen meenamen naar Ierland en hierdoor  oude elementen in de Keltische 

beeldtaal beïnvloedden en nieuwe elementen creëerden.  
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 J. Graham-Campbell, ‘The initial impact of the Vikings on Irish Art’, Saga-book of the Viking Society 20 
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De Scandinavische stijlen die worden genoemd in verband met deze connectie zijn de Jellinge 

stijl die zijn invloed liet gelden in de manuscriptverluchting vanaf het begin van de 11
e
 eeuw, 

de Ringerike stijl vanaf het midden van de 11
e
 eeuw en de Urne stijl aan het begin van de 12e 

eeuw.
102

 

 

Scandinavische stijlen 

De Jellinge stijl is onder te verdelen in de ‘Hiberno-Saxische’ en de ‘Grote beest’ variatie. De 

eerste wordt gedefinieerd door een enkele band die bestaat uit een losse knoop die gevormd 

wordt door gerekte wezens. Deze stijlvariatie heeft een zware en ruwe uitstraling en 

kenmerkend is dat de aandacht even wordt verdeeld over het hele motief (zie afbeelding 41).  

 

 

 

 

De tweede variatie is een centraal groot dier in de ribbon stijl met lichaamsdelen van dun 

vlechtwerk (zie afbeelding 42).
103

  

 

 

 

 

 

 

 

 

In beide variaties is de kop van het wezen en profil gezien met sterk verlengde kaken en is het 

lichaam versierd met een dubbele contourlijn en een sterke aanzetting van het heupbot.
104

 

De Ringerike stijl is de Winchester acanthus (zie afbeelding 40) getekend op de ruwe 

Scandinavische manier en bestaat dus voor een groot deel uit ranken en bladeren. Deze stijl is 

minder zwaar dan de Jellinge vorm, maar heeft nog wel een barbaarse uitstraling en de 

diervormen zijn van dezelfde soort als in de Jellinge stijl (zie afbeelding 43).
105
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 Floinn 2001 (zie noot 78), pp. 93, 94 
103

 Kendrick 1949 (zie noot 88), pp. 88-97 
104

 Brink 2008 (zie noot 43), p. 328. 
105

 Kendrick 1949 (zie noot 88), pp. 98-109. 
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Belangrijk voor deze stijl  is dat de vormen van de ogen van de wezens meer een peervorm 

hebben dan bij de Jellinge stijl (zie detail uit afbeelding 43), waarbij het puntige gedeelte  van 

de ogen naar de snuit van het wezen wijst.  

 

          

  

Hiernaast is er altijd een gevoel van symmetrie te vinden over de gehele compositie.  De 

Ringerike stijl is de eerste stijl waarin Christelijke iconografie wordt uitgedrukt in 

Scandinavië.
 106

 

De Urne stijl is een typisch wild patroon van bladeren, vegetatie en dierlijke wezens, 

waarbij dit vlechtpatroon een circulaire vorm volgt (zie afbeelding 44 en 45). De dieren 

hebben nog wel een nadruk op de heup en ogen en de kaken worden zo verlengd dat ze zelf 

een streng worden in het vlechtwerk.
107

 In de Insulaire kunst wordt het wilde temperament 

wel behouden, maar zijn het vaak alleen de ledematen van dieren die door elkaar krioelen.
108
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 Brink 2008 (zie noot 43), pp. 332, 333. 
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 Brink 2008 (zie noot 43), p. 334. 
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 Kendrick 1949 (zie noot 88), pp. 110-127. 
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De relatie tussen de Ierse en Scandinavische stijlen, enige theorieën 

R. Ó Floinn komt in het stuk Irish and Scandinavian Art in the Early Medieval Period tot de 

conclusie dat Ierse en Scandinavische kunst in deze periode elkaar wederzijds hebben 

beïnvloed.
109

 Echter pas in de 11
e
 eeuw worden de Scandinavische motieven overgenomen in 

de Ierse kunst, in tegenstelling tot een aantal gebieden in Engeland die al eerder een sterke 

invloed vertonen. Ó Floinn benadrukt echter wel dat er geen zuivere motieven zijn 

overgenomen, maar dat de verschillende Scandinavische elementen werden bewerkt tot ze in 

de Ierse beeldtaal en smaakt pasten. 

 Bij dit laatste punt sluit James Graham-Campbell zich in zijn From Scandinavia to the 

Irish sea: Viking art reviewed ook aan: gedurende de 11e en 12e eeuw heeft de Ierse kunst 

een sterke invloed van de Vikingen, hoewel de stijl Iers blijft.  

Dit komt mogelijkerwijs doordat deze invloed via Engeland in Ierland is aangekomen en zo al 

deels is ‘gefilterd’. 
110

 Een nuance die ook James T. Lang bevestigt in zijn boek Viking-Age 

Decorated Wood .
111

 

Françoise Henry zegt daarentegen in haar boek Irish Art in the Romanesque period 

(1020 - 1170 A.D.) dat de elementen in Ierse kunst die velen aanduiden als Vikinginvloeden 

naar voorbeelden in Scandinavië, juist het bewijs zijn van Ierse invloeden op Scandinavische 

beeldcultuur doordat de Vikingen buit mee terug namen.112 Dit zorgde voor een inspiratie in  

de vroeg 10
e
-eeuwse Scandinavische kunstproductie, wat leidde tot wat we nu de Jellinge stijl 

noemen. Hiernaast is er volgens de auteur een golf van Vikingimitatie opgekomen binnen de 

Ierse ambachten na de slag bij Clontarf (1014), waarna pas enige invloed van Scandinavische 

patronen te zien is.
113

 Natuurlijk zal dit zijn versterkt door de bekering van de Vikingen en de 

groei van een gemengde bevolking. Hierbij zijn de karakteristieke Scandinavische patronen 

een subtiele inspiratie voor de Ierse stijlen. Deze invloed verdwijnt in Ierland in de 12
e
 eeuw 

onder de sterke invloeden van Romaanse en Engelse kunst en laat slechts een vage 

overeenkomst achter. Hierbij maakt de auteur ook de opmerking dat hierdoor de gehele 

datering van Vikingkunst uit deze periode herzien zal moeten worden.  
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Genoemd in hetzelfde boek is het artikel Övergangtidens metalkonst waarin de auteur 

W. Holmqvist juist ontkent dat er enige invloed van de Scandinavische beeldcultuur op de 

Ierse kunst heeft plaatsgevonden en dat alle vormen die in de Scandinavische kunst 

verschijnen afkomstig zijn uit Ierland.114
 

Signe Horn Fuglesang gaat hier voorzichtig in mee in haar artikel Some Aspects of the 

Ringerike Style: A Phase of 11th Century Scandinavian Art. Zij wijdt de kleine invloed van 

Angel-Saksische en Ierse kunst op de Ringerike stijl aan de missionarissen in Denemarken.
115

 

Zij sluit hiernaast wel uit dat alle buit die de Vikingen hebben meegenomen invloed heeft 

gehad op de kunst in Scandinavië.
116

  

Overigens wordt alle invloed van Ierse kunst op Scandinavische kunst juist weer 

ontkend door David M. Wilson; indien deze er ooit mocht zijn geweest is deze onherkenbaar 

geabsorbeerd in de stijl in zijn ogen.
117

  

Tenslotte wil C. Doherty in zijn stuk The Viking Impact upon Ireland toevoegen dat de 

Vikingen niet de reden voor verandering in de Ierse kunst en cultuur waren, maar 

voornamelijk een katalysator die gebeurtenissen en invloeden aan het rollen bracht.
118

 

 

Persoonlijk lijkt het me sterk dat twee bevolkingen die zo veel in decoratiebasis gemeen 

hebben, uiteindelijk dezelfde godsdienst hebben en vervolgens naast elkaar leven geen 

invloed op elkaar hebben gehad of slechts eenzijdig. Hierbij wil ik me aansluiten bij Ó Floinn 

in zijn theorie dat beide stijlen invloed op elkaar hebben gehad en Henry’s theorie dat de het 

grootste gedeelte van de Vikinginvloed in Ierland pas na de slag bij Clontarf voet aan de 

grond heeft gekregen. Ook hun punt in overeenkomst met de zienswijze van Lang en Graham-

Campbell dat er geen letterlijke motieven zijn overgenomen van de Vikingen is gezien de 

vergelijking  van het materiaal zeker van toepassing. Zeker het wat meer losse en wilde 

benaderen van de motieven in Ierse kunst zal in mijn ogen van het contact met de Vikingen 

zijn gekomen. De Vikingen zullen zeker invloed  hebben gehad op de Ierse bevolking, maar 

om te stellen dat deze slechts positief – zoals Doherty aanneemt- of negatief was is in mijn 

ogen te zwart-wit. 
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 Henry 1970 (zie noot 18), p. 196. Dit is een artikel uit 1963. 
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 D. M. Wilson, S. Brink (red.), The Viking World, London 2008, pp. 324, 325. 
118

 C. Doherty, ‘The Viking Impact upon Ireland’, in: Anne-Christine Larsen, The Vikings in Ireland Roskilde 

2001, p. 35. 



 31 

 Hiernaast zal er zeker invloed vanuit Ierland naar Scandinavië zijn gekomen. Deze 

invloeden zullen beide kanten op hebben gewerkt, al dan niet via missionarissen zoals 

Fuglesang suggereert, in tegenstelling tot de theorie van Wilson.  

Hoewel er waarschijnlijk vroeg Ierse invloeden via de Vikingen weer terug zijn 

gekomen naar de Kelten denk ik niet dat alle Scandinavische stijlen in de bewuste periode 

slechts aan die vroege contacten kunnen worden geweten zoals Holmqvist stelt. 

 

 

Besluit 

De Ieren kwamen de christelijke wereld binnen nog altijd met de prehistorische 

Keltische beeldtaal en manier van denken. Dit zorgde voor het doorzetten van hun traditionele 

vormgeving op religieuze voorwerpen. Toen deze cultuur in contact kwam met de 

Vikingcultuur heeft het even geduurd voordat er enige invloed in de beeldtaal zichtbaar werd, 

waarschijnlijk vanuit de Ieren gezien als verzet tegen hun overweldigers. Hierbij zijn er geen 

letterlijke motieven overgenomen van de Vikingen, maar verschillende elementen uit de 

Jellinge-, Ringerike- en Urnestijl werden eerst uitgewerkt totdat ze in de Ierse beeldtaal 

pasten. Hiernaast is de ruwere en minder statische benadering van de Kelten tot hun decoratie 

ook toe te wijzen aan de Vikingen. Uitgaande van het feit dat de Ierse en de Scandinavische 

decoratiestijlen dezelfde achtergrond en familie hebben is het voor mij duidelijk dat de 

Scandinavische beeldtaal zeker invloed heeft gehad op de Ierse. 

 Samenvattend bleek uit de vergelijking tussen de Hereford en Lichfield Gospels en het 

Ricemarch Psalter dat de invloeden van de Scandinavische beeldtaal (met name die van het 

edelsmeedwerk) waren dat de dierpatronen minder statisch worden en er een hernieuwde 

interesse in de trap- en sleutelpatronen opkomt, maar dan op een minder strakke manier 

uitgevoerd. Hiernaast zien we de door de Urnes geïnspireerde nieuwe decoratieve stijl aan het 

begin van de 12
e
 eeuw ontstaan.  

 Opvallend zijn de al duidelijke voorlopers en aanwijzingen voor de margedecoratie die 

een aantal eeuwen later zou volgen: het al los kruipen van verschillende wezens in de tekst en 

een verklaring voor het bijten en de hybride vormen in en rond de tekst.  
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Begrippenlijst 

 Gelsoten lus: een duidelijk uitstekende lus bij een knoop of vlechtwerk. 

 Knotted wire: een diervorm waarbij een enkele of soms dubbele lijn het lichaam 

vormt. 

 Insulair: Engeland en Ierland met al hun eilanden. Keltische en Angelsaksisch. 

 Raster: een rooster gemaakt van regelmatig verdeelde punten en lijnen. 

 Ribbon shaped: vorm die gevormd is door een gevouwen lint voor te stellen. 

 Samengesteldheid: een complexheid die fascinatie opwekt. 

 Spiraal: een curvende lijn die ontstaat vanuit een centraal punt. 

 Tapijtpagina: een pagina volledig gevuld met geometrische patronen, vaak in 

combinatie met dierlijke vormen. 

 Trappatronen(sleutelpatronen): meanderende en abstracte patronen die een kleine 

(geometrische) vorm blijven herhalen. 

 Vlechtwerk: het vervlechten en knopen van motieven of banden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 33 

Literatuurlijst 

Backhouse, Janet, ‘Manuscripts’ in: Leslie Webster (red.)The Making of England. Anglo-

Saxon Art and Culture AD 600-900, London 1991, pp.110-131. 

 

Brink (red.), Stephan, The Viking World, London 2008. 

 

Brøndsted, Johannes, Early English ornament: the sources, development and relation to 

foreign styles of Pre-Norman ornamental art in England, Copenhagen 1924. 

 

Beaverson, Georgia, ‘The fury of the Northmen’, Christian History 60 (1998) Vol. 14, Issue 

4, pp. 51, 52. 

 

Camile, Michael, Image on the edge. The Margins of Medieval Art, Cornwal 2002
7
 (1992). 

 

Chickering, Howell, ‘Review of Signe Horn Fugelsang Some Aspects of the Ringerike Style: 

A Phase of 11th Century Scandinavian Art’, Speculum 57(1982) Vol. 57, no. 3 (juli), pp. 609-

611. 

 

Ó Corráin, D., Ireland before the Normans, Dublin 1972. 

 

Ó Corráin, Donnachadh, ‘The Vikings in Ireland’, in: Anne-Christine Larsen, The Vikings in 

Ireland, Roskilde 2001, pp. 17-28. 

 

Doherty, C., ‘The monastic town in Early Medieval Ireland’ in: H.B. Clarke & A. Simms 

(reds), The Comparative History of Urban Origins in Non-Romans Europe, Oxford 1985, pp. 

45-75. 

 

Doherty, Charles, ‘The Viking Impact upon Ireland’, in: Anne-Christine Larsen, The Vikings 

in Ireland, Roskilde 2001, pp. 29-36. 

 

DuBois, Thomas A., Nordic Religions in the Viking Age: The Middle Ages, Philedelphia 

1999. 

 

Etchingham, Colmán, Viking Raids on Irish Church Settlements in the Ninth Century, 

Maynooth 1996. 

 



 34 

Ó Floinn, Raghnall, Ierse kunst. 3000 v. Christus – 1500 na Christus, uitgave bij tent. 

Amsterdam (Rijksmuseum), 1983, p. 58-73. 

 

Ó Floinn, Raghnall, ‘Irish and Scandinavian Art in the Early Medieval Period’, in: Anne-

Christine Larsen, The Vikings in Ireland, Roskilde 2001, pp. 87-98. 

 

Gailiunas, Paul, ‘A recursive construction of a Celtic-key pattern’, Journal of Mathematics 

and the Arts, vol. 5 (2011) no. 3 (September), pp. 105-114. 

 

Gameson, Richard & G. Alymer (red.), Hereford Cathedral: A history, London 2000. 

 

Gombrich, E. H., The story of Art, London 2007
16

 (1950). 

 

Graham-Campbell, J., ‘The initial impact of the Vikings on Irish Art’, Saga-book of the 

Viking Society 20 (1978-81), p. 42-48. 

 

Graham-Campbell, James, ‘From Scandinavia to the Irish sea: Viking art reviewed’, in: 

Michael Ryan (red.),  Ireland an Insular Art. A.D. 500-1200, Dublin1987, pp. 144-152. 

 

Haseloff, Günter, ‘Insular animal styles with special reference to Irish art in the early 

medieval period’, in: Michael Ryan (red.), Ireland an Insular Art A.D. 500-1200, Dublin 

1987, pp. 44-55. 

 

Haywood, John, Encyclopedia of the Viking Age, London 2000. 

 

Henry, Françoise & G. L. Marsh-Micheli, ‘A Century of Irish Illumination (1070-1170)’, 

Proceedings of the Royal Irish Academy. Section C: Archeology, Celtic Studies, History, 

Linguistics, Literature 62 (1961-1963), pp. 101-166. 

 

Henry, Françoise, The effects of the Viking invasions of Irish art (Herprint uit Proceedings of 

the international congress of Celtic studies, pp. 61-72), Dublin 1962. 

 

Henry, Françoise, Irish Art. in the early Christian period (to 800 A.D.), Glasgow 1940. 

 

Henry, Françoise, Irish Art. during the Viking Invasions (800 - 1020 A.D.), Glasgow 1967. 

 

Henry, Françoise, Irish Art. in the Romanesque period (1020 - 1170 A.D.), London 1970. 

 



 35 

Herbert, J. A., Illustrated manuscripts, Somerset 1972
2
 (1911). 

 

Ross, Marvin Chauncey, Arts of the migration period in the Walters Art Gallery, Baltimore 

1961. 

 

Kendrick, T. D., Late Saxon and Viking Art, London 1949. 

 

Van Laarhoven, Jan, De beeldtaal van de christelijke kunst, Amsterdam 1992
5
. 

 

Lang, James T., Viking-Age Decorated Wood. A study of its Ornament and Style, Dublin 

1988. 

 

Larsen, Anne-Christine, ‘The Exhibition – The Vikings in Ireland’, in: Anne-Christine 

Larsen, The Vikings in Ireland, Roskilde 2001, p. 127-148. 

 

Lindsay, Wallace Martin,  Early Welsh script, Oxford 1912. 

 

Lawlor, Hugh Jackson, The Psalter and Martyrology of Ricemarch Vol. I Text, Notes, 

Indicies, London 1914. 

 

Lawlor, Hugh Jackson, The Psalter and Martyrology of Ricemarch Vol. II Plates, London 

1914. 

 

Lucas, A. T., ‘Irish-Norse Relations: Time for a Reappraisal?’ Journal of the Cork Historical 

and Archeological Society 71 (1966), pp. 62-75. 

 

Meehan, Bernard, Ierse kunst. 3000 v. Christus – 1500 na Christus, uitgave bij tent. 

Amsterdam (Rijksmuseum), 1983, pp. 48-57. 

 

De Paor, M. en L, Early Christian Ireland (Deel VIII van Ancient Peoples and Places) 

London 1964. 

 

Ó Ríordáin, A. Breandán, Ierse kunst. 3000 v. Christus – 1500 na Christus, uitgave bij tent. 

Amsterdam (Rijksmuseum), 1983, pp. 8-11. 

 

Ryan, Michael, Ierse kunst. 3000 v. Christus – 1500 na Christus, uitgave bij tent. Amsterdam 

(Rijksmuseum), 1983,  pp. 34-47. 

 



 36 

Ryan, Michael & Nessa O’Connor, Ierse kunst. 3000 v. Christus – 1500 na Christus, uitgave 

bij tent. Amsterdam (Rijksmuseum) 1983, pp. 12-15. 

 

Sandler, Lucy Freeman, ‘Reflections on the construction of Hybrids in English Gothic 

Marginal Illustration’,in: Art the Ape of Nature. Studies in honor of H.W. Janson, ed. Moshe 

Barasch & Lucy Freeman Sandler, New York, (1981), pp. 51-65. 

 

Shetelig, Haakon, Viking Antiquities in Great Britain and Ireland. Part I An introduction to 

the Viking history of Western Europe, Oslo 1940. 

 

Stokstad, Marilyn, Medieval Art, Oxford 2004. 

 

Viljoen, Leonie, ‘The VIikings and their Legacy: Fable, Fact and Fiction’, Englisch Academy 

Review, Vol. 30 (2013) no. 1, pp. 141-160. 

 

Lezing van Dr. Michael Brennan (TRIARC, Trinity College, Dublin) ’The Lindisfarne 

Gospels: Illusions old and new’ op 4 maart 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 37 

Afbeeldingenlijst  

Afbeeldingen op de voorpagina. p. 220 van de Lichfield Gospels, de Kruis-tapijtpagina,  

Lichfield Cathedral. Foto: 3D en Image Gallery op https://lichfield.as.uky.edu. 

 

Afbeelding 1. p. 218 van de Lichfield Gospels, portret van Lucas, Lichfield Cathedral. Foto: 

3D en Image Gallery op https://lichfield.as.uky.edu. 

 

Afbeelding 2. p. 221 van de Lichfield Gospels, Lucas 1:1 Incipit, Lichfield Cathedral. Foto: 

3D en Image Gallery op https://lichfield.as.uky.edu. 

 

Afbeeldingen 3. fol. 102 van de Hereford Gospels, Hereford Cathedral Library. Foto: R.A.B. 

Mynors, R.M.Thomson, Catalogue of the manuscripts of Hereford Cathedral Library, 

Cambridge 1993, pp. 159, 160. 

 

Afbeelding 4. Het Ogham alfabet. Foto uit: Gerhard Herm, De Kelten, Baarn 1975, p. 293. 

 

Afbeelding 5. p. 233 van de Lichfield Gospels,Lucas 2:27-2:38, Lichfield Cathedral. Foto: 3D 

en Image Gallery op https://lichfield.as.uky.edu. 

 

Afbeelding 6. p. 5 van de Lichfield Gospels, Lichfield Cathedral. Foto: 3D en Image Gallery 

op https://lichfield.as.uky.edu. 

 

Afbeelding 7. fol. 102 van de Hereford Gospels, Hereford Cathedral Library. Foto: R.A.B. 

Mynors, R.M.Thomson, Catalogue of the manuscripts of Hereford Cathedral Library, 

Cambridge 1993, pp. 159, 160. 

 

Afbeelding 8. fol. 36 van de Hereford Gospels, Hereford Cathedral Library. Foto: R.A.B. 

Mynors, R.M.Thomson, Catalogue of the manuscripts of Hereford Cathedral Library, 

Cambridge 1993, pp. 159, 160. 

 

Afbeelding 9. p. 5 van de Lichfield Gospels, Lichfield Cathedral. Foto: 3D en Image Gallery 

op https://lichfield.as.uky.edu. 

 

Afbeelding 10. p. 2 van de Lichfield Gospels, Lichfield Cathedral. Foto: 3D en Image Gallery 

op https://lichfield.as.uky.edu. 

 

https://lichfield.as.uky.edu/
https://lichfield.as.uky.edu/
https://lichfield.as.uky.edu/
https://lichfield.as.uky.edu/
https://lichfield.as.uky.edu/
https://lichfield.as.uky.edu/
https://lichfield.as.uky.edu/


 38 

Afbeelding 11. fol. 102 van de Hereford Gospels, Hereford Cathedral Library. Foto: R.A.B. 

Mynors, R.M.Thomson, Catalogue of the manuscripts of Hereford Cathedral Library, 

Cambridge 1993, pp. 159, 160. 

 

Afbeelding 12. p. 221 van de Lichfield Gospels, Lichfield Cathedral. Foto: 3D en Image 

Gallery op https://lichfield.as.uky.edu. 

 

Afbeelding 13. fol. 102 van de Hereford Gospels, Hereford Cathedral Library. Foto: R.A.B. 

Mynors, R.M.Thomson, Catalogue of the manuscripts of Hereford Cathedral Library, 

Cambridge 1993, pp. 159, 160. 

 

Afbeelding 14. p. 220 van de Lichfield Gospels, Lichfield Cathedral. Foto: 3D en Image 

Gallery op https://lichfield.as.uky.edu. 

 

Afbeelding 15. p. 142 van de Lichfield Gospels, Lichfield Cathedral. Foto: 3D en Image 

Gallery op https://lichfield.as.uky.edu. 

 

Afbeelding 16. p. 219 van de Lichfield Gospels, Lichfield Cathedral. Foto: 3D en Image 

Gallery op https://lichfield.as.uky.edu. 

 

Afbeelding 17. Geometrische constructie van de patronen op een pagina van het Lindisfarne 

door R. Bruce-Mitford. Foto uit: Françoise Henry, Irish Art. in the early Christian period (to 

800 A.D.), Glasgow 1940, p. 223. 

 

Afbeelding 18. Ieuan, fol. 35 van het Ricemarch psalter, Dublin Trinity College. Foto uit: 

Hugh Jackson Lawlord, The Psalter and Martyrology of Ricemarch Vol. II Plates, London 

1914. 

 

Afbeelding 19. Ieuan, fol. 76 van het Ricemarch psalter, Dublin Trinity College. Foto uit: 

Hugh Jackson Lawlord, The Psalter and Martyrology of Ricemarch Vol. II Plates, London 

1914. 

 

Afbeelding 20. Ieuan, fol. 118 van het Ricemarch psalter, Dublin Trinity College. Foto uit: 

Hugh Jackson Lawlord, The Psalter and Martyrology of Ricemarch Vol. II Plates, London 

1914. 

 

https://lichfield.as.uky.edu/
https://lichfield.as.uky.edu/
https://lichfield.as.uky.edu/
https://lichfield.as.uky.edu/


 39 

Afbeelding 21. Ieuan, fol. 4 van het Ricemarch psalter, Dublin Trinity College. Foto uit: 

Hugh Jackson Lawlord, The Psalter and Martyrology of Ricemarch Vol. II Plates, London 

1914. 

 

Afbeelding 22. Ieuan, fol. 4v van het Ricemarch psalter, Dublin Trinity College. Foto uit: 

Hugh Jackson Lawlord, The Psalter and Martyrology of Ricemarch Vol. II Plates, London 

1914. 

 

Afbeelding 23. Ieuan, fol. 6 van het Ricemarch psalter, Dublin Trinity College. Foto uit: 

Hugh Jackson Lawlord, The Psalter and Martyrology of Ricemarch Vol. II Plates, London 

1914. 

 

Afbeelding 24. Ieuan, fol. 5 van het Ricemarch psalter, Dublin Trinity College. Foto uit: 

Hugh Jackson Lawlord, The Psalter and Martyrology of Ricemarch Vol. II Plates, London 

1914. 

 

Afbeelding 25. Ieuan, fol. 3v van het Ricemarch psalter, Dublin Trinity College. Foto uit: 

Hugh Jackson Lawlord, The Psalter and Martyrology of Ricemarch Vol. II Plates, London 

1914. 

 

Afbeelding 26. Ieuan, fol. 158 van het Ricemarch psalter, Dublin Trinity College. Foto uit: 

Hugh Jackson Lawlord, The Psalter and Martyrology of Ricemarch Vol. II Plates, London 

1914. 

 

Afbeelding 27. Ieuan, fol. 76 van het Ricemarch psalter, Dublin Trinity College. Foto uit:  

 http://manuscriptsattrinity.wordpress.com/2013/03/01/the-ricemarch-psalter-an-irishwelsh-

manuscript/ 

 

Afbeelding 28. Ieuan, fol. 76 van het Ricemarch psalter, Dublin Trinity College. Foto uit: 

Hugh Jackson Lawlord, The Psalter and Martyrology of Ricemarch Vol. II Plates, London 

1914. 

 

Afbeelding 29. Paardentuig met dierlijk ornament, 6
e
 of 7

e
 eeuw, verguld brons, 11.4 x 

2.9cm, Statens Historika Museum, Stockholm. Foto uit: Marilyn Stokstad, Medieval Art, 

Oxford 2004, p. 77. 

 

http://manuscriptsattrinity.wordpress.com/2013/03/01/the-ricemarch-psalter-an-irishwelsh-manuscript/
http://manuscriptsattrinity.wordpress.com/2013/03/01/the-ricemarch-psalter-an-irishwelsh-manuscript/


 40 

Afbeelding 30. Ieuan, fol. 84 van het Ricemarch psalter, Dublin Trinity College. Foto uit: 

Hugh Jackson Lawlord, The Psalter and Martyrology of Ricemarch Vol. II Plates, London 

1914. 

 

Afbeelding 31. Ieuan, fol. 76 van het Ricemarch psalter, Dublin Trinity College. Foto uit: 

Hugh Jackson Lawlord, The Psalter and Martyrology of Ricemarch Vol. II Plates, London 

1914. 

 

Afbeelding 32. Ieuan, fol. 15v van het Ricemarch psalter, Dublin Trinity College. Foto uit: 

Hugh Jackson Lawlord, The Psalter and Martyrology of Ricemarch Vol. II Plates, London 

1914. 

 

Afbeelding 33. Ieuan, fol. 23 van het Ricemarch psalter, Dublin Trinity College. Foto uit: 

Hugh Jackson Lawlord, The Psalter and Martyrology of Ricemarch Vol. II Plates, London 

1914. 

 

Afbeelding 34. Detail van het psalter in het Boek van Cerne, Camebride 

Universiteitsbibliotheek. Foto uit: Henry, Françoise, Irish Art. during the Viking Invasions 

(800 - 1020 A.D.), Glasgow 1967, Plate V. 

 

Afbeelding 35. Detail van het psalter in het Boek van Cerne, Camebride 

Universiteitsbibliotheek. Foto uit: Henry, Françoise, Irish Art. during the Viking Invasions 

(800 - 1020 A.D.), Glasgow 1967, Plate V. 

 

Afbeelding 36. Ieuan, fol. 4 van het Ricemarch psalter, Dublin Trinity College. Foto uit: 

Hugh Jackson Lawlord, The Psalter and Martyrology of Ricemarch Vol. II Plates, London 

1914. 

 

Afbeelding 37. O initiaal op fol. 56v, Gregory de Grote, Moralia in Job (Harley MS 3053), 2
e
 

helft 12
e
 eeuw, British Library. Foto: 

http://britishlibrary.typepad.co.uk/digitisedmanuscripts/2013/01/lolcats-of-the-middle-

ages.html 

 

Afbeelding 38. Detail van fol. 51r van het Corpus Missal, Bodeleian Library, Oxford. Foto 

uit: Françoise Henry, Irish Art. in the Romanesque period (1020 - 1170 A.D.), London 1970, 

p. 64. 

 

http://britishlibrary.typepad.co.uk/digitisedmanuscripts/2013/01/lolcats-of-the-middle-ages.html
http://britishlibrary.typepad.co.uk/digitisedmanuscripts/2013/01/lolcats-of-the-middle-ages.html


 41 

Afbeelding 39. Ieuan, fol. 35 van het Ricemarch psalter, Dublin Trinity College. Foto uit: 

Hugh Jackson Lawlord, The Psalter and Martyrology of Ricemarch Vol. II Plates, London 

1914. 

 

Afbeelding 40. folio 2b Vespasaian A. VIII, British Museum. Foto uit: Kendrick, T. D., Late 

Saxon and Viking Art, London 1949, Plate II. 

 

Afbeelding 41. Detail van een paardentuig, Denemarken. Foto uit: Kendrick, T. D., Late 

Saxon and Viking Art, London 1949, p. 88. 

 

Afbeelding 42. Detail van Harald Gormsson’s monument, Denemarken. Foto uit: Kendrick, 

T. D., Late Saxon and Viking Art, London 1949, p. 89. 

 

Afbeelding 43. Bronzen plaat van een weervaan. Winchester. Foto uit: Kendrick, T. D., Late 

Saxon and Viking Art, London 1949, p. 101. 

 

Afbeelding 44. Westnok, Urnes kerk, Noorwegen. Foto uit: Kendrick, T. D., Late Saxon and 

Viking Art, London 1949, p. 113. 

 

Afbeelding 45. Deur van de kerk,Urnes kerk, Noorwegen. Foto uit: 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:La_pared_original_de_la_Urnes_stavkyrkje_(I).jpg 

  

 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:La_pared_original_de_la_Urnes_stavkyrkje_(I).jpg

