
I N V E N T A R G E N S T A N D E  I  N A T I O N A L M U S E E T

HIDRØRENDE FRA UIDENTIFICEREDE KIRKER 
I FREDERIKSBORG AMT

Omtales proveniens ikke, er genstanden indkommet fra domænekirke til opmagasine
ring på Frederiksborg slot, hvorfra den 1964 afleveredes til Nationalmuseet.

Altertavle (fig. 1), 1600’rne, 296x235 cm. Storfeltets vinger er bevaret i 
meget ødelagt stand. Til stafferingen er hovedsagelig benyttet røde, grønne, 
sorte og blå farver; søjlerne er rød- og blåmarmoreret. I stor- og topstykkets 
frisefelter ses gyldne årstal på sort grund. Over storstykket læses med antikva
skrift: »Anno 1745« omkring Christian VI.s kronede spejlmonogram; over top
stykket: »Anno 1604«. Sidstnævnte årstal er malet samtidig med »1745« og 
næppe korrekt, da tavlen efter de bruskbarokke skæringer at dømme tidligst 
kan være blevet til i 1620’rne. Storfeltets nadvermaleri, 120x112 cm, olie på 
træ, bygger på Johan Sadelers stik efter Peter Candid (jfr. E. Moltke: Nogle 
malerier i vore kirker og deres forbilleder samt lidt om Peder Candid, i 
ÅrbOldkHist. 1955, p. 115, fig. 7). Nadvergæsternes dragter er holdt i to far
ver: blå-gylden, rød-gul, hvid-rød og lignende kombinationer (inv. nr. D 557/ 
1978).

(†)Altertavle. Postament, 43 x 187 cm, med tre fremspring og smykket af 
pærestav med tandsnitrække på fodlisten. Stærkt beskadiget. Staffering i 
grønt, hvidt og guld (inv. nr. D 558/1978).

Korbuekrucifiks (fig. 2), o. 1300. Den 83 cm høje figur har sekundær torne
krone. Evangelistsymbolerne for enderne af det 170 cm høje kors er skåret i 
eet med de firkantede felter. Oprindelige farvespor under den tarvelige over
maling viser, at den korsfæstede har haft åbne øjne og gyldent lændeklæde. På 
korstræets buede del rester af lyseblåt og brunt, på kanterne karmoisinrødt. 
Evangelistfelternes baggrundsfarve blå. 1894 afleveret fra Frederiksborg slots 
bygningsinventarium til NM. (inv. nr. D 3035).

Korbuekrucifiks (fig. 3, 5), o. 1400. Figuren er ca. 100 cm høj, og det stærkt 
hældende, udtryksfulde ansigt har tovsnoet (torne)krans. Korstræet mangler. 
Figuren er kødfarvet med forgyldt lændeklæde og bloddråber fra tornekrone 
og sidevunde (inv. nr. D 559/1978).

Korbuekrucifiks (fig. 4, 6), o. 1500. Den 140 cm høje figur har flettet torne
krone. Beskæringen af det i øvrigt stærkt ødelagte kors, der må være en følge 
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Fig. 1. Altertavle i Nationalmuseet (p. 2793)

af ændret ophængning under triumfvæggens bueslag, har en nøje parallel i et 
krucifiks fra Græse (p. 2205, 2214, note 29). Kroppen og lændeklædet er hud
farvet, hår og krone brunmalet og ved sidevunde, hændernes naglegab og 
tornekrone er blodspor (inv. nr. D 560/1978).

Stolegavle. 1) (Fig. 9) o. 1575 med yngre låge. Gavlene smykkes af foldeværks- 
fylding og afsluttes foroven med cirkelfelt, hvori reliefskåret, otteoddet stjerne- 
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Fig. 2. Korbuekrucifiks i Nationalmuseet (p. 2793).

ornament. Herunder reliefskårne versaler »C A« omkring bomærke og »15«; på 
den anden »H A« flankerende bomærke. Grågrøn over lyserødt og rødt (inv. 
nr. D 561/1978).

2) O. 1600. Glat, med spærformet afslutning hvorpå tre toptinder. Okker- 
beige over lysegrønt og rødt. Antagelig fra samme kirke som låge p. 2797 (inv. 
nr. D 562/1978).
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Verner Thomsen 1964Fig. 3—4. Korbuekrucifikser i Nationalmuseet (p. 2793).

3) O. 1650. Den pålagte pilaster har spidse bladskæl. Topstykke mangler. 
Mørk okker over lysegrønt og rødt (inv. nr. D 563/1978).

4) 1672, to gavle med tilhørende låge. Gavlene prydes af dobbelt tovsnoning 
og afsluttes af topstykke med englehoved. I smalfelt derunder indskåret »Anno« 
og »1672«. Lågen har enkel fylding indrammet af profillister. Brunokker over 
grønt og rødt (inv. nr. D 565/1978).

Degnestole. 1) O. 1575. Gavlene er halvrundt afsluttet med cirkelfelt hvori 
reliefskåret, symmetrisk bladornament og derunder treblade. Forpanelet be
står af tre fyldinger med foldeværk, hvorover glatte smalfyldinger. I pultbræd- 
tet indskåret: »R. W. 1600« og »1649« flankerende bomærke. 1894 afleveret fra 
Frederiksborg slots bygningsinventarium til NM. (inv. nr. D 3041).

2) O. 1575. Gavlene afsluttes med reliefskåret vifteroset, hvorunder smalfelt 
med reliefversaler: »EP« og »HP« flankerende to forskellige bomærker. Der
under foldeværk på den ene gavls yderside. Tilsvarende ses i forpanelets fire 
felter, mens de liggende rektangelfelter ovenover har rhombedekoration dannet 
af påslåede profillister. I skråpulten indskåret navne: »Ian«, »Ianirip diacon. 
loci 1637 — Theodorvs Matthæi Halmstadivs anni 1628 — Canvtvs Georgy f 
1632 die 4 ivny — Christophorvs Michælis præsbyteronensis«. Proveniens som 
nr. 1 (inv. nr. D 3042).

3) O. 1650. Kun een gavl bevaret, med pålagt halspilaster, der smykkes 
af skællagte skiver, hvorover rudebosse med indsnit. Brudt trekantgavl dan
net af svære profillister og derunder forsænket buetungefelt. På bagsiden spor 
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Verner Thomsen 1964Fig. 5—6. Detaljer af korbuekrucifikser i Nationalmuseet (p. 2793),

af skråpult. Okkerfarvet over ældre, grønt farvelag (inv. nr. D 566/1978). 
Degnestol eller stolestade (fig. 8a—b, 10), 1571. To gavle og et rygpanel med to 

rektangulære fyldinger, hvorover smalfyldinger. Forsidegavlen har foldeværks- 
fylding under topstykkets bomærke. Okkerbrun over ældre farvelag (inv. nr. 

D 567/1978).
Låge, 16—1700’rne, 104,5x49,5 cm, glat fylding inden for tilsvarende ram

meværk. Staffering som stolegavl nr. 2 (inv. nr. D 568/1978).
Brudstykker af paneler, der kan have været brugt for enden af stolestader 

eller som vægpaneler; nogle muligvis i degne- eller præstestole.
1) 1550—1600, 107 X 126,5 cm. Tre stående fyldinger indrammet på tre sider 

af profilliste; derover smalfyldinger med lister på alle fire sider. Blandt de ind- 
skårne navne læses: »Hans Adamsøn« (stolestadebesidder i Helsingør, S. Olai 
kirke, jfr. p. 182). Lyseblå staffering med malede røde rhomber i storfyldingerne, 
i de øvre enkel dekoration. Øvre del af bagsiden vissengrøn (inv. nr. D 569/1978).

2) O. 1625, 112x95,5 cm. Halvanden fylding, indrammet af profillister og 
adskilt af rammeværk med skællagte skiver. Gesims med tungebort og ægge
stav under kronlisten; i frisen indskårne versaler: ». . . dte Pouels dater«. Grå- 
malet (inv. nr. D 570/1978).

3) 1600’rne, 112x115,5 cm. To en halv fylding, som på tre sider indrammes 
af barok liste. Gesimsen har glat frise med spor af fremspring, tandsnit og ægge
stav under kronlisten. Gråmalet over grønt og sort (inv. nr. D 571/1978).

4—6) 1600’rne. Tre stykker, ca. 125 cm høje og hver ca. 260 cm lange, med 



fire stående rektangelfyldinger over lavere liggende. De indrammende profillister 
mangler næsten alle steder. Foroven tandsnit- og profilliste. Alle paneler er på 
begge sider forsynet med talrige indridsninger i form af navne og årstal, det 
ældste fra 1699. Mange af navnene angiver præster i hele amtet. Desuden ses en 
kirke (fig. 7). Panelerne, der er umalede, har stået dækket forneden til begge 
sider (inv. nr. D 572/1978).

7) 1600’rne, 151x114,5 cm. To glatte fyldinger, afbrudt i begge ender og 
kronet af udsavet, symmetrisk topstykke med rhombeformet hul i midten. Om
trent midt på panelet ses spor af vandret brædt (bænk?). Okkerfarvet over 
vissengrønt og rødt (inv. nr. D 573/1978).

Fire brædder med glat fremspring på nederste halvdel og indskrifter med 
reliefversaler.
1) 16,2x74,5 cm. »S Lvcas X I . . . « .  2 )  1 6  x 7 9  c m .  » . . .  salig ere de som . . . « .
3) 16,2x98 cm. » . . .  bevare det wdi eet gæt . . . « .  4 )  1 6 x 8 5  c m .  » . . .  reent 
hierte«. Forgyldte bogstaver på lys grønblå bund (inv. nr. D 577/1978).

To tandsnitlister, 50 cm høje og henholdsvis 214 og 152,5 cm lange, med 
versalindskrift:»... i Iohannes ... ei.m I a c o b . . . « o g » . . .  m e n  +  c :  h  +  7 7  . . .  
I  P  W  . . . «  (inv. nr. D 578/1978).

Salmenummertavle, antagelig fra 1800’rnes begyndelse, til påskrift med 
kridt. Glat, udsvejfet foroven med hjerteformet ophængningshul. På bagsiden 
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Fig. 7. Detalje af panel med indridsninger 
(p. 2798).

Fig. 8a—b. Gavlender fra stol, jfr. fig. 10. I fel
terne bomærker og årstallet 1571 (p. 2797).
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indstemplet initialerne »SE« under krone. Sortmalet med hvid fraktur: »For 
Prædiken.«—» Efter Prædiken« (inv. nr. D 574/1978).

Løsdele fra træskåret inventar (altertavler, gitre, pulpiturer, epitafier og andre 
vægtavler).

1) To topstykker, o. 1600, 18,5 (beskåret) x 60 cm. Rulleværkskartoucher 
med (engle)hoved. Farvespor viser blå baggrund for brun, grøn og gylden orna
mentik (inv. nr. D 575/1978).

2) To sidevinger, o. 1600, 147,5 x 52 cm. Kompositionens rulleværk og vo- 
lutter prydes af beslagværk, frugtbundter, masker m.m. Vingerne afsluttes for
neden af løveklo, foroven af skægget, profilvendt mandshoved. Farverne er 
hvide og gule på blå grund, frugterne holdt i naturlige farver (inv. nr. D 
576/1978).

3) Syv stykker, o. 1652, hidrørende fra en eller to inventargenstande: a. 
Topstykke, ca. 40 x 100 cm, med to kronede kartoucher, hvori Frederik III.s 
og Sophie Amalies monogrammer. Herunder felter med henholdsvis kongens 
og dronningens valgsprog, »Dominus providebit« (»Herren er mit forsyn«) og 
»En Dieu mon esperance« (»mit håb står til Gud«). — b. Hængestykke, ca. 
20X112 cm, med to englehoveder omkring felt med »Anno 1652«. — c. Stykke, 
ca. 80 cm langt. — d-e. Stykker, ca. 70 cm lange. —f-g. Stykker, ca. 60 cm lange. 
Sekundære farver over oprindelig staffering i forskellige kulører og med rigelig 
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Fig. 9—10. 9. Stolegavle med låge (p. 2794). 10. Stol 1571, jfr. fig. 8a—b (p. 2797).

forgyldning. Et topstykke, tilsvarende udstyret med kongelige monogrammer 
kendes fra kongestolen, o. 1653, i Helsingør, S. Marie kirke (p. 406 f.). Nærværen
de løsdele kunne eventuelt stamme fra en forsvunden mindetavle, jfr. Helsingør, 
S. Marie kirke (p. 430). 1894 afleveret fra Frederiksborg slots bygningsinven- 
tarium til NM. (inv. nr. D 3037a-g).

4) To sidevinger, bruskbarok o. 1650, 247 x 64 cm. Istandsat 1907, spor af 
forgyldning som ved modtagelsen. Købt af NM. 1899 hos antikvitetshandler 
L. Hansen, ifølge hvem de siden 1852 havde henligget hos en bødker Andersen, 
Helsingør (inv. nr. D 601/1978).

5) To sidevinger, bruskbarok o. 1650, 240 x 98 cm. Istandsat 1907 og ny- 
stafferet med guld og sølv efter gamle spor; sekundær bronzering og grøn farve 
fjernedes ved samme lejlighed. Proveniens som nr. 4; siges dog blot at stamme 
fra Helsingør (inv. nr. D 602/1978).

Verner Thomsen 1964


