Fig. 1. Ydre, set fra sydøst. LL fot. 1981. - Exterior seen from the south-east.
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Kirken, der muligvis var viet til Johannes Døberen? (se
altertavle og sidealtertavlefigur), er i Roskildebispens
jordebog ansat til 1 mk.1 1567 talte sognet 39 tiende
ydere og var da anneks til Vig (s. 2201),2 hvilket det
har været siden. Efter reformationen tilhørte kirken
kongen (jfr. klokke nr. 1 fra 1646 med våben for lens
manden på Dragsholm Christoffer Urne), hvis an
part af tienden 1647 tillagdes skolemesteren i Nykø
bing.3 1673 blev kirken tilskødet rentemester Henrik
Müller.4 Efter at de müllerske besiddelser 1683 var
hjemfaldet til kronen, fik Hieronymus Klothacken til
Sonnerupgård skøde på jus patronatus et vocandi.5
Kammerråd Klothacken solgte imidlertid straks sine
tienderettigheder videre til pastor Jacob Dahl i Fåre

vejle.6 Herefter tilhørte kirken en lang
tende private ejere,7 indtil den fra
1700’rne lå under det kgl. odsherredske
staten. 1873 købtes den af beboerne,9 og
overgik den til selveje.

række skif
slutningen af
gods,8 senere
1. juli 1912

Kirken ligger på en højning i landsbyens nord
vestre udkant med den 1922-23 opførte præste
gård i nord.10 1920 blev kirkegården udvidet på
det lavere liggende terræn mod nord, og 1947
indviedes en ny udvidelse vest herfor på areal
mellem præstegårdens og skolens have. 1955
opnåedes en mindre udvidelse ved inddragelse
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af den gamle skoles legeplads. En parkerings
plads indrettedes 1934 øst for kirkegården.11
Kirkegårdens hegn og indgange. Den ældste del
af kirkegården hegnes af stendiger, til dels be
voksede. 1920-udvidelsen har mod hovedgaden
i øst tilsvarende afgrænsning, mens de øvrige
sider af kirkegården skærmes af tjørnehække. Den ældre del af kirkegården udmærkes ved en
trærække - elm, ask og ahorn - plantet inden for
stendiget engang i begyndelsen af 1900’rne.12
Kirkegården har tidligere haft †ringmure af
tegl, som tidligst nævnes 1661, da murermeste
ren fik betaling for at opmure nogle favne af
nyt.13 Endnu ved kirkens hovedistandsættelse
1712 repareredes ringmuren mod nord, vest og
øst med mursten, dæksten og kalk, men samti
dig opsattes stengærder mod syd og til dels i
nord.14 I løbet af 1700’rne må de murede hegn
gradvis være blevet afløst af de stengærder, som
1846 omsattes fra grunden.15
Hovedindgangen i syd består af køreport og
fodgængerlåge,
som
lukkes
af
brunbejdsede
trætremmefløje, ophængt i nyere, hvidtede og
teglhængte piller. Fodgængerlågen i østsiden af
kirkegårdens gamle del, er udformet på samme
måde, dog er de udvendigt brynede piller for
mentlig af ældre dato. Endelig er der i øst, fra

hovedgaden til 1920-udvidelsen, to køreporte,
lukket af trætremmefløje.
1661 betaltes for en ny port og to nye låger.13
1862 beskrives den sydlige indgang som en †portal med murede buer over køreport og fodgæn
gerlåge.11 Herudover fandtes en østre og en ve
stre låge, hvilket svarer til situationen, før man
efter salget af skolebygningen lukkede den ve
stre †låge og omsatte den sydvestre del af kirkegårdsdiget.16
Udvendigt
i
kirkegårdsdigets
østside, umiddelbart syd for lågen har man efter
Befrielsen 1945 omdannet en usædvanlig stor
sten i diget til mindesten.17
Bygninger m.v. på og omkring kirkegården. Det
hvidkalkede, teglhængte ligkapel i nordøsthjørnet af kirkegårdens ældste afsnit er opført 1943
efter tegning af arkitekt Marius Pedersen, Hol
bæk. Med sit let opskalkede tag, cirkelvindu
erne i de nord-sydvendte taggavle og den flad
buede nordportal fremtræder bygningen som
1700-tals pastiche. - I kirkegårdens vestlige del,
ved skellet til den gamle skole er 1989-90 opført
en hvidkalket bygning med teglhængt valmtag
(arkitektfirma Jens Tolstrup Christensen), som
foruden toiletter rummer graverkontor og red
skabsrum. Den afløste en †toilet- og materialbygning fra 1963-64.11

Fig. 2. Plan. 1:300. Målt af C. G. Schultz 1929, suppleret af Birgit Als og Morten Aaman Sørensen 1982 og
tegnet af Mogens Vedsø 1988. - Ground-plan. Key on p. 9.
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Fig. 3. Landsbyplan 1785. - Village map.

1661 bortsolgtes til tinghus en †kirkelade, som
stod til ingen nytte.13 †Klokkestabel. I årene mel
lem
nedrivningen
af
kirkens
middelalderlige
tårn 1817-18 og opførelsen af det nuværende
1827 hang klokken i en tømret klokkestabel på
kirkegården.11 I kirkegårdens sydskel, lige vest
for hovedindgangen opførtes 1906 et †ligkapel,
der 1941 var brøstfældigt og betegnedes som »si
mili-gotik
med
kamgavle
og
blændinger«,
hvorefter det blev nedrevet i sommeren 1943.11
På landsbyplanen 1785 (fig. 3) ses op til kirke
gårdens vestside en større gård, som formentlig
under betegnelsen »anneksgården« var bolig for
kapellanen i en periode i anden halvdel af
1700’rne. Herefter benyttedes den som skole,
indtil en ny skolebygning 1816 opførtes på dette
sted.18
1911 lagdes et †brolagt fortov omkring kirken.
1956 afløstes en cementkant af ral.11

BYGNING
Kirken består af kor og skib, som er opført i første
del af 1100’rne ifølge dendrokronologisk datering af
vinduesramme. I senmiddelalderen er tilføjet et vå
benhus på sydsiden samt i vest et †tårn, der blev ned
revet 1817 og 1827 afløstes af det nuværende. Et sa
kristi på korets nordside opførtes 1933. Orienteringen
er omtrent solret.

†Trækirke? Ved arkæologisk undersøgelse i tårn
rummet 1982 påvistes levn af en grav, som skæ
res af fundamentet til skibets vestgavl, en om
stændighed, der sammenholdt med stenkirkens
etapevise opførelse bedst forklares ved tilstede
værelsen af en forgænger, utvivlsomt af træ.
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Stenkirken, hvis udstrækning mod vest, kon
stateredes ved den ovennævnte undersøgelse, er
opført af rå og kløvede marksten, iblandet en del
kløvede blokke af kridt. Byggematerialet er lagt
i nogenlunde regelmæssige skifter mellem hjør
nekvadre, og i lighed med nabokirkerne i Højby
og Vig (s. 2124, 2207) er murene bemærkelses
værdig svære, mellem 1,4 og 1,5 m tykke. Ved
gennembrydning af korets nordmur i forbin
delse med opførelsen af sakristiet 1933 fremkom
en sten med ringformet fordybning.19
Murene har været dækket af den sædvanlige
grusblandede puds, hvorunder udglattet opmuringsmørtel
med
kvaderridsning,
som
endnu
sporadisk iagttages fra loftsrum; overvæggene
fremtræder med hvidtet puds. Murhøjden an
drager ca. 3,9 og 4,5 m, målt henholdsvis ved
korets sydøstre og skibets nordvestre hjørne.
Kirkens hovedafsnit er opført etapevist, såle
des at koret en tid har stået som en selvstændig
bygningsdel, muligvis i tilknytning til en †trækirke (sml. ovenfor).20 Uregelmæssigheder i fu
gemørtel og skiftegang viser således, at korets
vestre gavl oprindelig har været afsluttet i flugt
med taget, og først efter skibets tilføjelse er for
højet svarende til dette afsnits tagryg.
Døre og vinduer. Syddøren er bevaret, men
omdannet gentagne gange, senest 1952, da den
blev udvidet til en bred, fladbuet åbning.11
Norddøren er slugt af et vindue, men nedre del
af vestvangen var synlig ved beskrivelsen 1918;
den var imidlertid sat af tegl og antyder således
en ombygning af denne indgang.
Kun koret har bevaret oprindelige vinduer,
mod øst og mod nord. Sidstnævnte genåbnedes

Fig. 4. Korets nordvæg med spor af kalkmalerier, af
dækket ved indsætning af dør til sakristi (s. 2245).
1:100. Tegning af Peter Linde 1933. - North wall of the
chancel with traces of mural paintings exposed when a door
was made into the sacristy. Drawing by Peter Linde 1933.
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Fig. 5. *Vinduesramme af træ, udtaget fra korets
nordvindue og dendrokronologisk dateret til efter
1107 (s. 2246). Snit, yderside og inderside. 1:25. Teg
net af Peter Linde 1933. I NM2. - *Wooden window
frame taken from the north window of the chancel and dated
by dendrochronology to after 1107. Cross-section, outer and
inner face. Drawn by Peter Linde 1933.

1933 ved sakristiets opførelse (fig. 4) og står nu
med blyindfattet rude. Det smigede vindues åb
ninger er sat af marksten, der i stikkene er let
kileformede; den skrå bund er senere fjernet ned
til vandret sål. Udvendig måler det lavtsiddende
vindue 100 x 70 cm, indvendig 130 x 96 cm. I
den forhuggede lysning, nu 65,5 x 22,5 cm, ud
tog man ved retableringen en *egetræsramme
(NM2. inv. nr. D12278), samlet af fire stykker
bladet og fordyvlet træ, der for overstykkets
vedkommende er fældet efter 1107 ifølge den
drokronologisk undersøgelse. Udvendig er der
rester af glasfals og indvendig en vandret
sprosse. Overstykkets rundbue er på begge si
der fremhævet ved et vinkelformet profil. Gavl
vinduet, som er blændet allerede i middelalde
ren og udvendig dækkes af en støttepille, er sat
af tegl og repræsenterer således en ombygning
af den oprindelige åbning.21
Indre. Skibets †loftsbjælker har hvilet på mur
kronen.
Af kirkens taggavle er kun skibets østre be
varet, mens korets er ombygget i middelalde
ren, og hele skibets vestgavl fjernet ved tårnets
nedrivning 1817.
Ændringer og tilføjelser. I skibets sydmur er,
formentlig i 1200’rne, indsat et stort rundbuet
†vindue af tegl, hvis vestre del er synlig i det
ydre, mens det indvendigt skjules af hvælvet.22

På et tidspunkt før forhøjelsen af skibets mure
blev skibets østgavl udstyret med en kam, muret
af røde munkesten med midtridset fuge og kro
net med helstens tykke kamtakker, som står
synlige mod korloftet (sml. fig. 7).
Skibets forhøjelse og hvælv. 11400’rne blev der i
skibet indbygget hvælv efter en ombygning af
murene. Flankemurenes forhøjelse, som andra
ger ca. 70 cm, er af rå kamp med hjørner og
murkrone af tegl, der tillige i mindre udstræk
ning er benyttet til udspækning af fugerne.
Murkronerne afsluttes med falsgesimser, som
fra våbenhusloftet står blanke med to trinvis ud
kragede kopskifter; et tredje skifte svarende til
forholdene i nord kan være borttaget. Inden
ombygningen
fjernedes
sydsidens
romanske
murkrone i varierende udstrækning, mens for
højelsen i nordvest udgår fra den gamle krone.
Flankemurenes forhøjelse er ca. 15 cm tyndere
end skibets oprindelige mure, hvilket dog på
grund af senere ombygning ikke gælder for
nordsidens østlige tre fjerdedele. På indersiden
af den uændrede forhøjelse ses to, seks skifter
høje murpiller (sml. fig. 8). Dette usædvanlige

Fig. 6. Ydre, set fra nordøst. Hude fot. 1904. - Ex
terior seen from the north-east.
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falsgesims og til taggavlen (fig. 9). Sidstnævnte
krones af syv let brynede kamtakker og har en

Fig. 7. Skibets østre taggavl (s. 2246), set fra korlof
tet. Over markstensgavlen en muret kamtakket for
højelse (s. 2246). Mogens Vedsø fot. 1988. - The east
gable of the nave seen from the chancel loft. Over the fieldstone gable can be seen a walled corbie-stepped addition.

dekoration
bestående
af
fem
højblændinger,
flankeret af to skjoldformede. Højblændingerne
afdækkes med tvillingspidsbuer, samlet på kort
hængestav over en konsol af to trinvis udkra
gede, affasede sten. Tvillingbuerne krones af lille
rudeblænding. Kompositionen svarer i hoved
træk til en gruppe, som er udbredt på begge
sider af Isefjorden, men afviger ved brugen af
spidsbuer og skjoldblændinger.24
Korhvælvet hviler på forlæg i de forhøjede
mure,25 undtagen i vest, hvor man har opsat en
helstens bred, spids skjoldbue; ribberne er halv
stens.
Overhvælvningen af kor og skib har forment
lig givet stødet til en udvidelse af korbuen i korets
fulde bredde. Det spidsbuede teglstensstik for
løber koncentrisk med skibets østre skjoldbue;
dog som koret let forskudt mod nord.
Våbenhuset er opført af rå og kløvede mark
sten samt munkesten i hjørnerne, flankemure-

arrangement,
som
herudover
forsvandt
ved
ovennævnte ombygning, må være etableret som
kompensation for tagværkets fejlagtige afbin
ding i nord: Murpillerne, hvis indersider flugter
med den oprindelige overvæg, har utvivlsomt
skullet understøtte den inderste af de to mur
remme, som bar bindbjælker og spærsko.23 Samtidig med flankemurene forhøjedes skibets
østre taggavl over den sekundære kam, hvis
vestside skalmuredes. Gavlen fremtræder nu
glat og afsluttet med en enkelt toptinde, men
har formentlig oprindelig været prydet med
kamtakker.
Skibets to fag hvælv hviler på falsede væg- og
hjørnepiller med kragbånd, der er affasede eller
let hulede. Den spidse gjordbue er helstens bred
i lighed med tilsvarende skjoldbuer; ribberne er
halvstens, og i vestre svikkel af vestfagets syd
kappe anes en †lem.
Korets forhøjelse og hvælv. Samtidig eller lidt
senere end skibet blev koret forhøjet og indhvælvet. Forhøjelsen er af kløvsten, suppleret
med tegl til østhjørnerne, den to skifter høje

Fig. 8. Murpiller på indersiden af skibets ombyggede
nordmur, nærmest vestenden mod tårnet (s. 2246).
Mogens Vedsø fot. 1988. - Corbels on the inner face of
the rebuilt north wall of the nave, close to the west end and
tower.
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nes øvre del (med falsgesims) og taggavlen.
Sidstnævnte krones af ni kamtakker, hvis bryn
kun delvis er bevaret på østre halvdel. Gavlfla
den brydes af tilsvarende antal spidsbuede høj
blændinger, hvis stik for de vestligstes vedkom
mende er forvansket ved reparation. De tre mid
terste blændinger har fælles fodlinje over bre
dere spidsbuet blænding med en smal, efter 1918
tilmuret (sml. fig. 10), fladbuet glug i bunden,
mens de øvrige blændingers fodlinje falder i takt
med kamtakkerne; dog har de to vestligste fæl
les fodlinje, hvilket til trods for ommuring kan
være et oprindeligt træk. Den nuværende flad
buede dør stammer fra 1952. Den tidligere var
smallere og kronedes af et år 1900 gennembrudt,
spidsbuet ovenlysvindue (sml. fig. 10).11 Det
ovale, afsprossede trævindue i øst stammer for
mentlig fra en istandsættelse 1858.26 Våbenhuset
havde oprindelig styrtrumsloft; ved loftets se
nere hævning er flankemurenes øvre del skal
muret på indersiden.

Fig. 9. Korgavl (s. 2247 og 2250). LL fot. 1981. Chancel gable.

Tårnet er opført 1827 som afløser for og med

delvis genbenyttelse af fundamenterne fra et
1817-18 nedrevet tårn. Tegningerne til det nye
tårn leveredes af den kgl. bygningsinspektør Pe
ter Krogh Bonsach Jessen, og arbejdet udførtes
af murermester Hans Jensen og tømrermester P.
Kieldsen.27
Murene, som hæver sig over en svagt frem
springende sokkel, er af små mursten. Tårnrum
met forbindes med skibet ved en bred, spidsbuet
arkade, og overdækkes af et ribbehvælv, hvi
lende på falsede hjørnepiller med kragbånd samt
spidse skjoldbuer. Det nuværende spidsbuede
vestvindue med støbejernsstel er indsat 1863.26
Opgangen til de øvre stokværk sker ad en ligeløbstrappe i nordmuren; under- og overdør er
fladbuede og trappeløbet belyses ved et lille
ovalt vindue. Mellemstokværket har et større
fladbuet vindue, ligeledes i nord, mens klokkestokværket har glamhuller mod alle fire ver
denshjørner i skikkelse af fladbuede, udvendigt
falsede åbninger, som tvedeles af en muret post.
Flankemurene afsluttes med profilerede gesim
ser, og de øst-vestvendte taggavle har 11 let brynede kamtakker samt 9 højblændinger med
spærstik; dog er den midterste afdækket med
tvillingdelt stik og anbragt over en stor fladbuet
åbning. Tårnet fremtræder som en forbløffende
bevidst parafrase over middelalderlige motiver,
og det kan vel tænkes, at man har benyttet træk,
som optrådte i det gamle tårn.28 - På sydsiden,
umiddelbart under glamhullet, er 1839 opsat en
støbejernstavle med Frederik VI.s kronede mono
gram og tårnets opførelsesår 1827.29
Sakristiet er opført 1933 efter tegning af arki
tekt Søren Lemche, der har udformet tilbygnin
gen som en af de senmiddelalderlige halvtagsbygninger, der bl.a. er repræsenteret ved hoved
kirken.30 Murene er af små sten, og i nord er der
et fladbuet, falset vindue, i vest en fladrundbuet
dør. Rummet har fladt, pudset loft og står i for
bindelse med koret ved en fladbuet gennem
gang.
Fra 1908 og indtil opførelsen af det nuværende
præsteværelse, benyttedes et rum, der ved en
bræddevæg var afskilret i våbenhusets vestre
halvdel.11

NØRRE ASMINDRUP KIRKE
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Fig. 10. Våbenhusets gavl (s. 2248). Personen i forgrunden er Mouritz Mackeprang. Poul Nørlund fot. 1918. Porch gable with Mouritz Mackeprang in the foreground.

†Tårn. Ved undersøgelsen 1982 blotlagdes
fundamenterne til det 1817-18 nedrevne, for
mentlig senmiddelalderlige tårn 40-50 cm inden
for de nuværende mure i syd og nord. Et til
svarende fundament påvistes ikke i vest, hvor
det kan have været fjernet eller ligget længere
mod vest. I syd stod lidt af den pudsede indermur bevaret ca. 25 cm nord for den nuværende.
Materialet har været tegl, som bl.a. er genanvendt i korets nordre støttepille (se nedenfor).
Eftermiddelalderlige

reparationer

og

vedligehol

delse. Som det oftest er tilfældet må en række

Danmarks Kirker, Holbæk amt

ældre reparationer læses ud af bygningen selv.
Dette gælder den betydelige ommuring af skibets
nordmur, som kan have fundet sted allerede i
middelalderen, men dog under alle omstændig
heder efter hvælvslagningen og den hermed for
bundne forhøjelse. Fornyelsen omfatter de østligste tre fjerdedele samt gavlhjørnet, alt ned til
en højde af ca. 3 m over jordsmon. Materialet er
rå og kløvede marksten samt tegl ved hjørnet og
i gesimsen. Den ombyggede mur viser indven
dig nær murkronen en række stenkonsoller, der
må opfattes som erstatning for murede vægpil
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Fig. 11. Ydre, set fra nordøst. LL fot. 1981. - Exterior seen from the north-east.

ler svarende til de to i nordvest bevarede.31 Det
må således antages, at kirkens tagværk har været
bevaret på plads under ombygningen.
Betydelig ælde har ligeledes den støttepille,
som er opsat midt på korgavlen. Den suppleres i
nord af en anden pille, som imidlertid vides op
sat 1823. Den har skrånende nordside (sml.
fig. 6), er bygget med materialer fra det få år
tidligere nedrevne tårn og indgår nu delvis i det
1933 opførte sakristi.32
Der er ikke mange oplysninger om kirkens
tilstand i de første eftermiddelalderlige århun
dreder. Dog er reparationsarbejder i 1712 omtalt
ganske fyldigt, og viser hvorledes ydre mur
værk på skib, våbenhus og navnlig tårnet kræ
vede omfattende istandsættelse; hertil kom tag
værker og disses beklædning m.v.14
I begyndelsen af 1800’rne var kirken stærkt
forfalden, således klagede man 1798-99 over
revner i tårnets og korets nordside. 1814 nedtog

man tårnets gavl, og 1817-1818 nedrev murer
mester Hendrik Bønnelykke tårnet og opførte
en midlertidig gavl mod skibet. Den profilerede
gesims på skibets sydside kan være opsat ved
samme tid.33
1819 erklærede bygningsinspektørerne, at kir
ken var så forfalden, at der måtte opføres en ny,
hvortil de ville lade udarbejde tegninger. 1822
bad
rentekammeret
bygningsinspektøren
Peter
Krogh Bonsach Jessen undersøge, hvorvidt kir
ken lod sig reparere, idet man samtidig over
sendte afdøde bygningsinspektør Johan Andreas
Meyers fire tegninger samt overslag til en ny
kirke.34 Efter at have synet kirken 1823 resol
verede Jessen, at kirkens tilstand ikke gjorde
nedrivning nødvendig, men at man ønskede et
nyt tårn, der fire år senere opførtes.35
Gulve. Koret, som er et trin hævet, har gulv
af gule sten, lagt på fladen i sildebensmønster. I
skibets midtergang og i tårnrummet er der kant-
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Fig. 12. Indre, set mod vest. LL fot. 1981. - Interior to the west.

stillede gulsten, ligeledes i sildebensmønster,
mens der i stolestaderne er bræddegulv. Fra
midtergangen til syddøren samt i våbenhuset er
der lagt Flensborgsten på kant. Sakristiet har
bræddegulv.
†Gulve. 1) Levn af skibets oprindelige mørtel
gulv, udstøbt over markstensarmering, er ved
flere lejligheder påvist under stolestaderne i en
dybde af ca. 40 cm under midtergangens gulv.
2) Rester af grønglaserede brændtlersfliser fand
tes 1938 under gulvet foran koret. 3) I skibets
sydøstre hjørne påvistes 1938 tillige et stykke af
et sildebensmønstret munkestensgulv, 22 cm
under midtergangen. Gulvet har antagelig ud
gjort del af podium for et sidealter, eftersom det
mod vest var afgrænset af en bjælke, der lå som
trin på mørtelgulvet.36
Kor og skib har tre spidsbuede vinduer med
støbejernsstel. De er indsat 1879 og svarer i for
men til tårnrummets lidt ældre vindue.11

†Vinduer.

Udvendig over skibets nuværende
sydvindue ses stikket til et stort fladbuet vindue
af munkesten; toppen af dets indre åbning er
ydermere delvis synlig fra loftsrummet bag
hvælvets skjoldbue, og det forekommer derfor
mest naturligt, at denne lysåbning er samtidig
med rummets modernisering i forbindelse med
hvælvslagningen. Ved kirkens istandsættelse 1712
blev »det store vindue ved prædikestolen gjort
af nyt«.14 -1843 indsatte man et nyt stort vindue
i skibets nordside;15 men endnu 1862 havde åb
ningen, hvis form er ukendt, en træramme i lig
hed med vinduerne på kirkens sydside.11
Tagværker. Koret har bevaret middelalderligt
egetagværk, som formentlig er jævngammelt
med ombygningen. Stolen er af krydsbåndstype
med dobbelt lag hanebånd og lodrette spærsti
vere. De fem fag er nummereret med romertal
fra vest mod øst. Skibets tagværk fornyedes
1838 med genanvendelse af gamle spær og
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Fig. 13. Skematisk plan over †kalkmalerier ved Isefjordsværkstedet o. 1460-80 på skibets hvælv (s. 2253f.). 1.
Gud skaber jorden. 2. Skabelsen af fugle og fisk. 3. Skabelsen af pattedyrene. 4. Adams skabelse. 5. Evas
skabelse. 6. Indførelsen i Paradiset. 7. Slangen forfører Eva. 8. Syndefaldet. 9. Gud udspørger Adam og Eva. 10.
Uddrivelsen af Paradiset. 11. Jordelivet. 12. Brodermordet. 13. Bebudelsen. 14. Besøgeisen. 15. Jesu fødsel. 16.
Bebudelsen for hyrderne. 17. Helligtrekongers tilbedelse. 18. Barnemordet i Betlehem. 19. Flugten til Ægypten.
20. Jesu dåb. 21. Indtoget i Jerusalem. 22. Bønnen i Getsemane have. 23. Judaskysset. 24. Kristus føres for
ypperstepræsten. - Schematic plan of †mural paintings by the Isefjord workshop c. 1460-80 on the vaults of the nave. 1.
The Creation of Heaven and Earth. 2. The Creation of the Birds and Fishes. 3. The Creation of the Beasts. 4. The
Creation of Adam. 5. The Creation of Eve. 6. Adam and Eve in the Garden of Eden. 7. The Temptation of Eve. 8. The
Fall. 9. God’s Curse on Adam and Eve. 10. The Expulsion of Adam and Eve. 11. Adam and Eve provided with Clothes
and Tools. 12. Cain slaying Abel. 13. The Annunciation. 14. The Visitation. 15. The Nativity. 16. The Annunciation to
the Shepherds. 17. The Adoration of the Magi. 18. The Massacre of the Innocents. 19. The Flight into Egypt. 20. The
Baptism of Jesus. 21. The Entry into Jerusalem. 22. The Agony in the Garden. 23. The Kiss of Judas. 24. Christ before
the High Priest.

krydsbånd i de to lag hanebånd. Våbenhusets
tagværk er af fyr og stammer fra 1839, da det
blev fornyet med delvis anvendelse af tømmer
fra et nedbrudt pulpitur i Vig (s. 2233).29 Tårnets
og sakristiets tagværker er samtidige med de re
spektive afsnit.
†Tagværk. Korets oprindelige tagværk har ef
terladt sig spor i skikkelse af et trekantet hul på
triumfgavlens østside (sml. fig. 7), som er frem
kommet, da man udtog tagværkets rygningsplanker.
Opvarmning. 1889 anvistes plads til en kakkel
ovn ved hvælvpillen midt på skibets nordmur
med tilhørende skorsten sammesteds (sml. fig.
14). 1916 opsattes en kalorifer i skibets sydvestre
hjørne med indfyring fra våbenhuset; den aflø
stes 1936 af elektrisk opvarmning.11

Kirken står i dag hvidkalket ude som inde og
tagene er hængte med røde vingetegl. 11800’rne
og indtil 1910 var kirken udvendig kalket gul
med hvidtede blændinger (sml. fig. 6 og 41) i
lighed med andre domænekirker på det odsherredske gods såsom Rørvig (s. 2068), Vig og
Egebjerg.37
Våbenhusets
bjælkeloft
er
malet
gråt, mens sakristiets loft er af pudsede brædder.

KALKMALERIER
1892 fremdroges kalkmalerier på skibets hvælv
og vægge. Billederne, som må henføres til det
såkaldte Isefjordsværksted, blev samme år un
dersøgt af J. Magnus-Petersen og stod fremme
indtil 1897 (jfr. fig. 14), da de atter overkalkedes
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Fig. 14. Indre set mod øst. I forgrunden til venstre den †kakkelovn, til højre pengebøsse og †opstander bagved.
På hvælvene †kalkmalerier. Fot. fra 1890’erne, i sakristiet, sml. fig. 41. - Interior to the east. In the foreground to the
left †stove, to the right the collecting-box. On the vaults †mural paintings, cf. fig. 41.

efter at være blevet aftegnet.38 1933 påtraf man i
forbindelse med sakristiets opførelse levn af
kalkmalerier på korets nordvæg og korbuens
underside. Efter aftegning tildækkedes de atter
på nær et rødbrunt indvielseskors (sml. fig. 4)
mellem det romanske vindue og den nye dør.
†Kalkmalerier. 1) O. 1300 har man på korets
nordvæg mellem vinduet og korbuen malet en
tolinjet majuskelindskrift med rød farve. Ho
vedparten blev ødelagt ved sakristidørens gennembrydning, og de registrerede levn (sml. fig.
4) gav ingen sammenhængende mening.

2)
O. 1460-80 har det meget produktive, så
kaldte Isefjordsværksted malet billeder fra ska
belsesberetningen og Jesu historie på skibets to
hvælv. Kapperne var inddelt med hver tre bille
der - et stort foroven og herunder to mindre,
som strakte sig ned mod hvælvsviklerne. Ma
lerirester på triumfvæggen lod sig ikke nærmere
bestemme; men synes ifølge fotografi (fig. 14) at
have dannet en bølgeranke, sml. værkstedets
udmaling i Tuse (s. 594, fig. 8).
Fortællingen indledtes foroven i østhvælvets
nordre kappe (fig. 15) med et billede af Skabe-
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Fig. 15. Scener af Skabelsen og menneskets ældste
historie.
†Kalkmalerier
ved
Isefjordsværkstedet
o.
1460-80 på nord- og østkappen i skibets østre hvælv
(s. 2253). Tegning af J. Magnus-Petersen 1897. Scenes of the Creation and the Story of Man. †Mural
paintings by the Isefjord workshop c. 1460-80 on the north
and east cells of the nave’s east vault. Drawing by J. Mag
nus-Petersen 1897.

ren, der formelt set er fremstillet analogt med
Kristus
som
verdensdommer,
indrammet
af
mandorla: Tronende på regnbuen med jordkug
len i skødet og højre hånd løftet i talegestus.
Hermed er enheden mellem Fader og Søn gjort
synlig.39 Billedet viste Skabelsen af jorden, re
præsenteret ved forskellige vækster på jords
monnet omkring Gud Fader. I den nedre zones
vestre billede fulgte Skabelsen af fugle og fisk, i
det østre pattedyrene, bl.a. repræsenteret af en
hjort.
I den østre kappe (fig. 15) var gengivet det
centrale tema: Menneskets skabelse. I nordre
svikkelbillede skaber Gud Adam, i det søndre
Eva, som vokser frem af den sovende Adams

ribben. Herover indførelsen i Paradisets have
(med vidjehegn), hvor Gud indstifter ægteska
bet og formaner menneskeparret.
I søndre kappe (fig. 16) fulgte Syndefaldet.
Indledningsvis sås i østre svikkel den sjældne
scene med slangen, der frister Eva.40 Slangen
var fremstillet som et fantastisk monster med
kronet kvindehoved,41 og et minuskelskriftbånd
gengav som stikord begyndelsesordene i Evas
forklaring på slangens spørgsmål (1. Mos. 3,2):
»De fruc(tu) lignor(um) qv(ae) sunt ...« (af træ
ernes frugt, som er i paradiset, har vi lov at
spise). Dernæst fulgte billedet af Adam og Eva,
som spiser frugterne fra kundskabens træ, hvori
slangen er krøbet op, ligeledes fortærende et
æble. Kappens hovedbillede foroven viste Gud,
der forhørende vender sig mod synderne, som
tildækker deres skam.
Skabelsesberetningen afsluttedes i vestkappen
(fig. 17), hvor maleren foroven gengav Uddri
velsen af Paradiset. I svikkelbillederne fulgte
herefter mod syd Jordelivet og mod nord Bro
dermordet. Den førstnævnte scene viste Eva,
der spinder med håndten og stangrok samtidig
med, at hun passer barnet i vuggen; midt i kap
pen sås Adam, der vender mulden med sin
spade. I Brodermordet vistes den ihjelslagne
Abel liggende med blodet strømmende fra ho
vedet, mens Kain stod med løftet æselkæbe.
Vesthvælvets billeder (fig. 18) indledtes i vest
kappens søndre svikkel med Bebudelsen. Ga
briel og den i bøn knælende Maria, som flan
keres af læsepulten og vaser med liljer, befinder
sig i et interiør, signaturmæssigt angivet af rudemønstret gulv. Ærkeenglen holder minuskel
skriftbånd, hvorpå læstes indgangshilsnens før
ste ord (Luk. 1,28): »Ave gracia plena d(omi)ni?
tec(um)...« (vær hilset, du benådede, Herren er
med dig). Over Marias glorie svævede Helligåndsduen, og på et skriftbånd læstes hendes svar
(Luk. 1,38): »Ecce ancilla do(mi)ni fiat mi(c)h(i)
sec(un)d(um)...« (se, jeg er Herrens tjenerinde,
mig ske efter [dit ord]).
I nordre svikkel fulgte Besøgeisen. Den koneklædte Elisabeth omfavner jomfru Maria, der er
vist i et landskab foran Zakarias’ hus. To minu
skelskriftbånd citerede uddrag af de relevante
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Fig. 16-17. Scener af menneskets ældste historie. †Kalkmalerier ved Isefjordsvækstedet o. 1460-80 på syd- og
vestkappen i skibets østre hvælv (s. 2254). Farvelagte tegninger af J. Magnus-Petersen 1897. - Scenes of the Story
of Man. †Mural paintings by the Isefjord workshop c. 1460-80 on the south and west cells of the nave’s east vault. Colour
drawings by J. Magnus-Petersen 1891.

Fig. 18-19. Scener af Jesu barndomshistorie. †Kalkmalerier ved Isefjordsværkstedet o. 1460-80 på vest- og
nordkappen i skibets vestre hvælv (s. 2254 og 2256). Farvelagte tegninger af J. Magnus-Petersen 1897. - Scenes
from the Childhood of Christ. †Mural paintings by the Isefjord workshop c. 1460-80 on the west and north cells of the nave’s
west vault. Colour drawings by J. Magnus-Petersen 1891.

2256

ODS HERRED

Fig. 20-21. Scener af Jesu barndoms-, manddoms- og lidelseshistorie. †Kalkmalerier ved Isefjordsværkstedet o.
1460-80 på øst- og sydkappen i skibets vestre hvælv (s. 2256f.). Farvelagte tegninger ved J. Magnus-Petersen
1892 og 1897. - Scenes from the Childhood of Christ, the Life of Christ and the Passion. †Mural paintings by the Isefjord
workshop c. 1460-80 on the east and south cells of the nave’s west vault. Colour drawings by J. Magnus-Petersen 1892 and
1897.

bibelord. Ved Elisabeth (Luk. 1,42): »B(e)n(e) dicta tu i(n)ter mulieres« (velsignet er du
blandt kvinder), og ved Maria (Luk. 1,46):
»Magnificat a(n)i(m)a mea dom(inum)« (min
sjæl høj lover Herren).
Hovedbilledet var Jesu fødsel. Foran stalden,
indhegnet af risgærde, knælede den kronede
Maria i bøn foran Jesusbarnet i mandorlaformet
stråleglans. Til venstre i billedet sås Josef so
vende på en tronstol med ansigtet støttet i den
ene hånd.
I nordkappen (fig. 19) videreførtes beretnin
gen med vestre svikkelbillede, som forestillede
Bebudelsen for hyrderne. De to hyrder, af
hvilke den ene spiller på sækkepibe,42 er iklædt
strudhætter; fårehjorden repræsenteres af det
klassiske billede af de to kæmpende bukke. Eng
lens budskab (Luk. 2,10) var skrevet på minuskelskriftbånd: »Ecce en[im] evangelizo vobis
gaudiu(m) magnfum]...« (thi se, jeg forkynder
eder en stor glæde).
Kappens hovedbillede viste Helligtrekongers
tilbedelse. Den kronede Maria sidder med Jesus

barnet på skødet. Af de tre konger knæler den
ældste, som ærbødigt har aflagt kronen ved ver
densherskerens fod og rækker barnet skrinet
med kostbarheder. Den mellemste konge peger
op mod stjernen over Betlehem, som den yng
ste af kongerne retter blikket mod. Det rudemønstrede gulv og baggrundens arkitekturku
lisse viser, at tilbedelsen foregår inde i stalden.
Det østre svikkelbillede forestillede Barne
mordet. Den kronede Herodes sås på en tronstol
givende befaling til sine hjelmklædte soldater, af
hvilke to løfter de dræbte børn op på lansespid
sen, mens en tredje trækker et ihjelslagent barn
op af krybben.
På den østre kappe (fig. 20) fortsattes beret
ningen med Flugten til Ægypten. Maria sås ri
dende på æsel, klædt i konedragt og med svø
belsesbarnet i favnen; forrest gik Josef med bar
nets kjortel ophængt på vandrestaven. - Et rudemønstret felt dannede afgrænsning til søndre
svikkelbillede af Jesu dåb i Jordan. Kristus står
nøgen i floden, flankeret på venstre bred af en
engel med hans kjortel, og på højre side af Jo

2257

NØRRE ASMINDRUP KIRKE

hannes Døber, iklædt kameluldskjortel. Johan
nes fatter om salvekrukken, og han løfter hån
den velsignende, mens Helligåndsduen berører
Kristi hoved og korsglorien.
Hovedbilledet var Indtoget i Jerusalem. Kristus kommer ridende på æslet, fulgt af apost
lene. Han modtages foran byporten af folket,
repræsenteret af to mænd, som breder deres
klædninger ud foran ham, mens afskårne kviste
er strøet ud.
De sidste bevarede billeder i denne Kristuscyklus fandtes på sydkappen (fig. 21). Her var ho
vedbilledet kronologisk det første og viste Bøn
nen i Getsemane have, indrammet af risgærde.
Kristus knælede i bøn foran klippen med den
bitre kalk, prydet af oblat; bag ham de tre so
vende apostle. Et skriftbånd ved kalken gengav
sønnens bøn til faderen (Luk. 22, 42): »Pater si
vis transfer calic(em) ist(um) a me« (Fader, om
du vil, så tag denne kalk fra mig).
Herefter fulgte i østre svikkel Judaskysset. Ju
das i spidsen for soldaterne kysser Kristus, mens
denne samtidig helbreder ypperstepræstens tje
ner Malkus (med staldlygten), hvis øre Peter har
afhugget; til venstre stod sidstnævnte i færd med
at stikke sværd i skeden.
Vestre svikkelbillede viste Fremstillingen for
ypperstepræsten, afbildet med biskoppelig mi
tra.
Ornamentikken svarede til de mønstre, som
kendes fra adskillige andre af værkstedets arbej
der. Det gælder siksakornamenterne på de bor
ter, som adskilte kappernes billeder, ligeledes
det mere usædvanlige perspektiviske savtakmønster, der benyttedes nederst i sviklerne;
begge elementer kendes fra værkstedets ud
smykning i nabokirken Egebjerg.
Ifølge Magnus-Petersens skitseblade domine
redes farveskalaen af rødbrunt og grønt, supple
ret med okker, lyserødt og gråt.
3) O. 1575-1650. På korbuens nordre vange
og den tilgrænsende del af korets væg afdækkedes følgende indskrift med gråsorte versaler
(sml. fig. 4): »Mads Mwpper«.43
4) 1712. Ved kirkens reparation nævnte år blev
det indre hvidtet samt »gevelbbuerne og kryds
buerne med grå farve anstrøgen«.14

5)
1870. Altervæggen ønskedes dette år malet
i passende farve for at give den nye altertavle en
passende baggrund. Den blå farve (sml. fig. 14)
bibeholdtes indtil 1933, da man i forbindelse
med sakristiets opførelse besluttede at kalke
væggen hvid.11

INVENTAR
Oversigt. Kirken har bevaret væsentlige inventarstyk
ker fra middelalderen; foruden den romanske døbe
font af granit findes en fremstilling af Johannes Dø
beren, antagelig udført i 1300’rne som en sidealtertavlefigur, desuden et korbuekrucifiks fra sidste halv
del af 1400’rne og altertavlen fra 1500’rnes første år
tier, muligvis også viet til Johannes Døberen, samt
endelig en jævnaldrende pengetavle med et malet bil
lede af Maria med barnet.

Fig. 22. Th. Wegeners skitse til altertavle opstillet
1870, sml. fig. 38 (s. 2264). I Rigsarkivet. - Th. Wege
ner’s sketch proposal for the altar-piece put up 1870.
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Prædikestolen dateres af reliefskåret årstal 1584,
mens et stolesæt fra 1577 synes at have stået lige til
midten af 1800’rne. Mod sædvane er 1600’rne kun i
ringe grad repræsenteret; i tårnet hænger en klokke
fra 1646, og alterstagerne er skænket ved århundre
dets udgang i 1694. Efter at alterkalken var blevet
røvet under Svenskekrigene, fik kirken 1674 en an
den, men den er langt ældre og befinder sig nu i Na
tionalmuseet.
I forbindelse med bygningen af det nye tårn op
hængtes en klokke støbt 1827, og to år senere fik
kirken et dåbsfad med tilhørende kande; 1831 anskaf
fedes yderligere et fad, alle dele af tin. Ved en restau
rering 1857-58 fornyedes bl.a. alterklæde, stolestader
og dørfløje ligesom træværket maledes, og 1870 op
stilledes Th. Wegeners maleri i nygotisk ramme på
alterbordet. 1944 har det imidlertid atter veget plad
sen for den middelalderlige altertavle. 1986 foretoges
en nymaling af stole, døre og orgel under tilsyn af
Holmer Trier, Vallekilde.

Alterbordet er muret op ad et fremspring, mulig

vis resterne af et ældre bord, ved korets østvæg.
Selve bordet er dækket af et tykt pudslag og

hvidtet. Det måler 125 x 105 cm og er 95-100 cm
højt. Fremspringet op ad væggen er i sydsiden
smallere foroven end forneden, henholdsvis 150
og 160 cm; højde ca. 115 cm. 1918 var kun frem
springet, af munkesten, synligt. I øvrigt skjultes
bordet af en fyrretræskasse, formentlig fra 1858,
da snedkermester P. Eriksen beklædte alterblok
ken med brædder og malede den.26
†Sidealter? i skibets sydøstre hjørne (jfr.
s. 2251 og 2264).
†Alterklæder. 1646 nævnes et gammelt sønderslidt alterklæde, som 1659 blev bortrøvet af fjen
derne,13 og 1755 omtales et af rødt taft.44 1806
betaltes C. M. Zøllner i København for et alter
klæde af fint karmoisinrødt fløjl med kongens
kronede navnetræk og årstallet 1806 samt tre
rækker brede sølvgaloner »op ad hjørnerne og
nedenom«.29 Endelig købtes 1857 karmoisinrødt
silkefløjl og rødt tville til for, galoner til kors
sammen med tilsvarende smallere til kanter på
et alterklæde. Derefter skulle det gamle bringes

Fig. 23. Detalje af altertavlens midtskab, sml. fig. 27. Maria med barnet flankeret af Margareta med drage?,
Maria Magdalene?, Barbara med kalk og Elisabet eller Dorotea (s. 2259). Hude fot. 1904. - Detail of the central
compartment of the altar-piece, cf. fig. 21. Virgin and Child flanked by St. Margaret and the Dragon? Mary Magdalene?,
St. Barbara with chalice and St. Elizabeth or St. Dorothea.
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Fig. 24. Indre, set mod øst. LL fot. 1981. - Interior to the east.

til Nykøbing for at sælges, enten underhånden
eller ved en løsøreauktion på amtstuens foran
ledning. Da det imidlertid meddeltes, at slige
genstande ikke fandt lysthavere, besluttedes det
at undlade salget og i stedet sende klædet med en
skipper til slotsforvalter [Theodor] Zeltner i
København, som skulle sælge det sammen med
adskillige andre alterklæder m.m. ved en auk
tion, når en sådan afholdtes.26
Altertavler. 1) (Fig. 27), fra 1500’rnes første år
tier, skabstavle med to bevægelige fløje, på predella fra 1945. Midtskabet måler 153 x 105 cm; i
dets øvre, næsten kvadratiske del afbildes Tre
enigheden (jfr. indskrift på den oprindelige
*fodskammel) flankeret af Johannes Døberen og
en biskop. I den nedre del står Maria med barnet
og to helgeninder på hver side. Fløjene, der har
borede lufthuller i siderne, har i alt seks kvadra
tiske felter med scener af Jesu lidelseshistorie. På

bagsiden skal der have været malet optrin af Jo
hannes Døberens liv. Tavlen krones af en tre
kantgavl fra nyere tid.
I fremstillingen af Treenigheden (Nådestolen)
sidder Gud Fader (fig. 25a) holdende korset med
den døde søn mellem benene, men duen ses
ikke. Til højre står en biskop med den ene hånd
løftet velsignende samt bispestav i den anden
hånd (fig. 26b) og til venstre Johannes Døberen
pegende på korslammet, der ligger på bog
(fig. 26a). Det er bemærkelsesværdigt, at denne
figur er skåret i en blød træsort i modsætning til
tavlens øvrige dele, som er udført i eg.45
Det nedre af midtskabet (fig. 23) deles ved
snoede søjler i fem rum, som har bevaret op
rindelige baldakiner af spinkelt rankeværk. I
midten står Maria med barnet flankeret af hel
geninder: yderst til venstre (mod nord) Marga
reta med et dyr (drage?), der har mistet hovedet,
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Fig. 25a-b. Detaljer fra altertavlens midtskab, sml. fig. 27 (s. 2259). a. Gud Fader. b. Helgeninde, Dorotea eller
Elisabet holdende kurv. LL fot. 1981. - Details in the central compartment of the altar-piece, cf. fig. 21. a. God the
Father, b. St. Dorothea or St. Elizabeth holding a basket.

Fig. 26a-b. Detaljer af midtskabet, sml. fig. 27 (s. 2259). a. Johannes, der i modsætning til tavlens øvrige figurer
er udført i en blød træsort, b. Biskop. NE fot. 1991. - Details of the central compartment, cf. fig. 21. a. St. John,
unlike the rest of the figures, is carved in softwood, b. A bishop.
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Fig. 27. Altertavle fra 1500’rnes første årtier. I midtskabet Treenigheden flankeret af Johannes Døberen og
biskop og derunder Maria med barnet flankeret af helgeninder. Fløjene illustrerer Jesu lidelseshistorie (s. 2259).
LL fot. 1981. - Altar-piece from the first decades of the 16th century. In the central compartment, the Trinity flanked by fohn
the Baptist and a bishop, beneath this the Virgin and Child flanked by female saints. The wings illustrate the Passion.

liggende på en bog, derefter muligvis Maria
Magdalene med en bog under højre arm. Til
højre for Maria ses Barbara med kalk i hånden
og
Elisabet
eller
Dorotea
med
en
kurv
(fig. 25b).46
Fløjene viser, regnet fra nord foroven: Korsbæringen, Tornekroningen og Hudflettelsen, i
syd: Nedtageisen af korset, Gravlæggelsen og

Opstandelsen. I korsbæringsscenen hjælper Si
mon af Kyrene med at bære det tunge kors,
foran står Veronika med svededugen. Tornekro
ningen er fremstillet i en bygning, hvor Kristus
sidder på en bænk midt i billedet, mens søjlen,
hvortil Kristus er bundet, danner centrum i
fremstillingen
af
Hudflettelsen.
I
sydfløjens
øverste felt ses Kristus liggende i forgrunden,
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Fig. 28. Altertavlens *fodskammel. Kalke af den oprindelige indskrift (s. 2263). Ved N. J. Termansen 1944.

Johannes holder den døde under armene, kvin
derne ser sørgende til. I feltet derunder danner
kistens glatte forside en nedre ramme, som bry
des af en person, der hjælper med kistelægnin
gen sammen med to andre mandspersoner. En
delig fremstilles Kristus stående midt i feltet
foran kisten med flagrende klædebon og de so
vende soldater siddende omkring.
Til et par af scenerne er der fundet forlæg be
slægtede med stik af Hans Schäufelein (o. 14801538-40).47 Det gælder Tornekroningen og Gravlæggelsen. For skæringernes vedkommende ser
Francis Beckett slægtskab med den ligeledes tem
melig rå tavle i Hagested og påpeger Claus
Bergs kunst som forudsætning for de stærkt be

vægede figurer og den ødsle brug af draperier
(sml. baggrundens mønster beskrevet neden
for).48 Alle figurer er flade bagpå.
I forbindelse med restaureringen 1944 udskif
tedes fodskamlens forbræt, der blev afgivet til
Nationalmuseet (2. afd. inv. nr. D13355). Det er
96,5 cm langt og 9,5 cm højt. Samtidig tilføje
des de få manglende dele såsom syv blystøbte
takker på Gud Faders krone og en hånd et sted
og en arm et andet, desuden fløjenes gitre (sned
kermester Lars Møller, København).
Ved forundersøgelsen konstateredes få beva
rede rester af oprindelig staffering på en tynd
kridtgrund, som især på figurernes sider, hvor
penslen ikke havde kunnet nå ind, fandtes u-

Fig. 29. Kalke visende det oprindelige mønster med egeblade og agern i midtskabets baggrund, sml. fig. 27,
dækket ved restaureringen 1944 (s. 2263). Forneden til højre karmprofil på fløjenes yderside, der dog har
skråkant forneden. Af N. J. Termansen 1944. I NM2. - Tracing displaying the original pattern with oak leaves and
acorns in the background of the central compartment, cf. fig. 21.
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Fig. 28. *Plinth of the altar-piece. Tracing by N . J . Termansen 1944 displaying the original inscription. In NM2

overmalet. Tilsvarende gjorde sig gældende for
baggrundene, der var intakt bag skulpturerne.
På begge sider af midtskabets bispefigur iagttoges en strimmel udskåret og forgyldt mønster
med skiftevis røde og blå frynser forneden, og
ved fødderne af Johannes sås levn af hvide. I
mønstertegningen indgår egeblade med agern
(fig. 29), en detalje, der endvidere er brugt på
Andreastavlen i Vejlø kirke uden for Næstved
og på altertavlen i Vor Frue kirke i Århus samt i
et par norske kirker.49 Førstnævnte anses for at
være et nordtysk arbejde fra o. 1520, skåret un
der påvirkning af Benedict Dreyer i Lybæk,
mens tavlen i Vor Frue kirke i Århus betragtes
som et værk af Claus Berg. At samme bag
grundsmønster findes på disse tavler, som må
formodes at være udført i forskellige værkste
der, skyldes sandsynligvis, at de ark, der an
vendtes, blev erhvervet og brugt på samme
måde som forlæggene for maleri og skulptur. På
bispefigurens forgyldte kåbe kunne man i den
blå bræmme konstatere et ornament, muligvis
med sølv, fremkommet ved opskrabning. Bag
figurernes hoveder var glorier med stemplede
rande.
De få oprindelige farverester fikseredes; da de
imidlertid var yderst fragmentariske, nystafferedes tavlen ved Harald Munk, Holbæk, i nogen
grad svarende til en farveholdning fra 1858,26
dog fik felterne en metalagtig baggrund i stedet
for den blå himmel.50 På den fornyede fodskam
mel kopieredes den oprindelige indskrift, og på
predellaen maledes med gylden fraktur: »Saaledes elskede Gud Verden...«. I trekantgavlen ses
en strålende sol. Fløjenes bagside står oliven
grøn.
*Fodskamlens indskrift er med gyldne ma
juskler (fig. 28) på oprindelig blå (azurit), nu fal

met til grålig bund: »Sancta Trinitas u(n)vs
devs« (den hellige Treenighed, én Gud).
†Malerier. Ifølge en beskrivelse 1832 sås den
gang malede scener fra Johannes Døberens liv
på fløjenes ydersider.51 Der var tale om Herodes’
gæstebud, datteren, Salomes dans og Johannes’
halshugning.
Da nedennævnte altertavle anskaffedes 1870,
ophængtes tavlen i tårnrummet; efter prøveop-

Fig. 30. Johannes Døberen, antagelig fra sidealter
tavle. Detalje (sml. fig. 31). Otto Norn fot. 1946. John the Baptist. Detail, cf. fig. 31.
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Fig. 31. Johannes Døberen, antagelig fra sidealter
tavle (s. 2264). Fot. i NM2. - John the Baptist, presu
mably from the altar-piece of a side altar.

stilling 1937 og restaurering 1944 er den genopstillet på alterbordet.
2) (Sml. fig. 14). Opstillet i kirken 1870, ud
ført af historiemaleren Th. Wegener.52 Maleriet,

der indfattes af nygotisk rammeværk, er udført
med olie på lærred i sarte farver, og måler ca.
170 x 102,5 cm. Det forestiller Maria Magdalene
ved Kristi grav.
Den nygotiske, forgyldte ramme har to perlestave og til siderne pinakler med kors foroven.
Et større kroner tavlen på baggrund af en stråle
krans. I fodfeltet indskrift med brune versaler:
»Han er ikke her, thi han er opstanden seer ste
det hvor Herren laae« med henvisning til »St.
Ioh. XX.XI-XVII« og »St. Mth. XXVIII.VI«.
På skitsen til billedet (fig. 22) henviste kunstne
ren til Johannesevangeliets 20. kapitel vers
11-17, men ministeriet svarede, at der burde
henvises til Matt. 28,6.
Siden 1944 på tårnrummets nordvæg. Efter
det store orgels opstilling 1990 flyttet til ligka
pellet.
Sidealtertavlefigur (fig. 31), fra 1300’rne, fore
stillende Johannes Døberen, 110 cm høj, stående
med nøgne, let spredte fødder på ca. 5 cm højt
fodstykke. Han har glat, midtdelt hår, som er
strøget om bag ørerne, stor næse og lille mund.
Overskægget har formentlig været markeret i
stafferingens kridtgrund, mens hageskægget er
udført med symmetriske, særprægede skærin
ger (fig. 30). Kappen ligger glat over skuldrene
med regelmæssige u-formede folder foran,
fremkommet ved at armene er løftede til vand
ret stilling; imidlertid mangler begge under
arme. Bagsiden er stærkt hulet undtagen hove
det, som er fladt og har et boret hul foroven.
Figuren fremtræder afrenset, dog ses rester af
kridtgrund i skægget og i klædedragtens folder.
1918 lå den bag altret, men blev 1933 anbragt i
det nyopførte sakristi,53 hvor den genopstilledes
efter restaurering 1946. Senere ophængt på ko
rets sydvæg.
Altersølv. Kalk (fig. 32a), antagelig fra o. 1500,
sml. Holmstrup og Sludstrup fra 1499,54 und
tagen bægeret, der er fra 1800’rne. Nuværende
højde 20,5 cm. Den sekstungede fod har stand
kant med perlestav mellem profileringer; på en
af fodtungerne er loddet en støbt korsfæstelsesgruppe (fig. 32b). Skaftet er sekssidet og deles
på midten af fladtrykt knop; mellem spidse stavværkstunger sidder seks rudebosser med mi-
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nuskler: »Ihesvs« på krydsskraveret baggrund.
På over- og undersiden spidsbuede tunger med
krydsskravering, der også danner baggrund for
rudebossernes bogstaver. Bægerets mundingsrand er markeret ved en graveret linje.
Kalken er sandsynligvis overført fra Vig,
hvor den var for lille. I regnskaberne fra 1831
anføres: »En gammel sølvkalk loddet, rettet,
opkogt samt poleret og forgyldt... den skal have
værdi som oldsag, derfor ikke omsmeltet«.29
Disk, 1830, tvm. 13 cm, med ombøjet kant og
smal fane. Under bunden graveret skriveskrift:
»Wiig Kirke 1830« (s.d.) og under fanen fire
stempler: mestermærke WZ i rektangel mulig
vis for Wilhelm Sivertsen, der fik borgerskab
1827 og døde 1847 (Bøje s. 134), Københavnsmærke (18)30, guardeinmærke for Jacob Grego
rius Graah Fabricius og månedsmærke tvillin
gerne. Disken og den tilhørende †kalk købtes
hos Mariane Holm i København, (jfr. s. 2222
med note 13), der også renoverede kalken fra
Osted (jfr. nedenfor), som havde været brugt i
Asmindrup indtil Vig kirkes gamle kalk ved
samme tid overførtes hertil.
Oblatæske, 1825, oval, 3,5 cm høj, 11 x 8 cm,
med lodrette sider og let hvælvet låg. Indvendig
i låget og i bunden fire stempler: mestermærke
PRE (Bøje 858) for Poul Resen Eggersen, Københavnsmærke
(18)25,
guardeinmærke
for
Rasmus
Næbo og
månedsmærke skytten.
Æsken er anskaffet, efter at bispen ved visitatsen
samme år havde anket over en †tæske af jern og
krævet en af sølv.55 Muligvis er der tale om den
lakerede æske til kirkebrød, som nævnes i in
ventariet 1755.44
Ske, 1893, med snoet skaft. Mestermærke AF
for A. Fleron,56 Københavnsmærke (18)93 og
guardeinmærke for Simon Groth.
En *alterkalk fra midten af 1400’rne, er be
skrevet under Osted kirke.57 Efter at svenskerne
1660 havde stjålet kalk og disk i Nørre Asmin
drup, lod kirkeejeren Thomas Fincke, jfr. ind
skriften: »Asmindrup
Kircke patrono Th.
Fincke 1674«, kalken overføre fra Osted, der
hørte under en anden af hans besiddelser, nemlig
Lejregård. Såvel denne som Dragsholm havde
Thomas Fincke arvet fra sin svigerfader, Henrik

Danmarks Kirker, Holbæk amt
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Fig. 32a. Alterkalk fra o. 1500, bægeret dog yngre.
Sandsynligvis overført fra Vig (s. 2264). LL fot. 1981.
- Chalice c. 1500, although the cup is later. Probably
transferred from Vig.

Fig. 32b. Korsfæstelsesgruppe på alterkalkens fod,
sml. fig. 32a (s. 2264). LL fot. 1981. - Crucifixion
group on the foot of the chalice, cf. fig. 32a.
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blomster og kors. 1836 anskaffedes to lakerede
†bliklys, hvori lysrør med spiralfjedre.29 Lå 1981
i tårnets mellemstokværk. - Syvarmet stage,
1924,59 fra Lauritz Rasmussens Bronzestøberi,
såkaldt Nyropstage.
†Alterstager. To store lysestager, omtalt i in
ventariet 1646, blev stjålet af svenskerne 1660.13
Krucifiks, anskaffet 1935,11 af metal, figuren 36
cm høj, fra Lauritz Rasmussens Bronzestøberi,
hvidmalet på sort korstræ. På nordvæggen i sa
kristiet.
†Røgelsekar, 1755 omtalt som gammelt.44
Messehagel, ny, lilla, vævet af Anna Rydahl.
†Messehagler. 1646 nævnes en gammel hagel,
som blev bortrøvet af fjenderne 1659. To år se
nere købtes en ny, som betaltes med 10 dl. af
kirkeværgerne og 20 af kirkens lade (d.e. kir
kens kasse).13 1755 omtales en gammel rød,
blomstret fløjlsmessehagel med guldgaloner,44
og 1836 anskaffedes en af rødt fløjl ligeledes med
guldgaloner.29
Alterskranke, fra 1952, med buet forside, be-

Fig. 33. Alterstage skænket 1694 (s. 2266). LL fot.
1981. - Altar candlestick donated in 1694.

Müller. 1832 indsendt til Nationalmuseet (2. afd.
inv. nr. 2300).58
†Altersølv. I inventariet 1646 opføres en for
gyldt kalk og disk, med tilføjelsen: »Staalen aff
de Suensche anno 1660«.13
Alterkande, 1959, af plet. På korpus graveret
skriveskrift: »Nr. Asmindrup Kirke 1959«. En
†porcelænsalterkande nævnes i inventariet 1862.11
En †tinflaske købtes 1656.13
Alterstager (fig. 33), skænket 1694 og antagelig
udført ved denne tid. Af malm, ca. 29 cm høje,
plumpe, med meget stor fod, let konisk skaft
med lille skaftring på midten og lille lyseskål,
hvori svær lysepig af jern. Graverede koncentri
ske cirkler på både fod, skaft og lyseskål. På
foden endvidere graverede versaler: »Roaldus
Nicolai Holthe Nils pastor loci 1694« og på den
anden: »Elisabet Sofrensdotter BAD 1694«. Un
der indskriften en indprikket bort endende i

Fig. 34. Romansk font af granit (s. 2267). LL fot.
1981. - Romanesque granite font.
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stående af enkle standere af gråmalede rundjern
med håndliste af træ, tværs over koret. †Alter
skranke (sml. fig. 38), fra 1838, med 40 drejede
balustre og gelænder forarbejdet af pommersk
tømmer.29 1858 skulle et gammelt, antagelig et
ældre altergelænder sælges.26
Døbefont (fig. 34), romansk, af rødlig granit,
Roskildetype.60 Tvm. 74 cm. Fod og kumme er
hugget hver for sig og cementeret sammen. Den
næsten cylinderformede fod har en lille vulst
foroven, kummen en mindre tovstav under
mundingsranden og skråfas forneden. Lidt un
der tovstaven ses rustspor efter jernbånd. 1869
ønskedes oliemalingen fjernet.9 Fonten synes at
have stået i tårnrummet før byggearbejderne
1817-27, da den midlertidigt anbragtes i koret,
for 1856 igen at blive flyttet derop,61 hvor den
nu står ved nordvæggen.
Dabsfade. 1) (Fig. 36) anskaffet 1829 sammen
med dåbskanden,29 af krontin, med stempel for
A. C. Dahlgreen, der blev mester 1824
(fig. 42a). Tvm. 67 cm. Det store fad har riflet
kant og skålformet fordybning. På fanen gra
veret skriveskrift: »Asmindrup Kirke 1829« og i
bunden Frederik VI.s kronede monogram.
2) 1831, af krontin, 31,5 cm i tvm., skålfor
met, med stempel for A. C. Dahlgreen og gra
verede koncentriske cirkler, to i bunden og én
på fanen. Midt i bunden er desuden graveret
Frederik VI.s kronede monogram og på fanen
med skriveskrift: »Asmindrup Kirke 1831«. På
modstående side ses gørtlerens stempel afvi
gende fra det på fad nr. 1: Københavns tre tårne
over årstallet 1824 og under kløverblad foroven
delvis udslidt A, C og [D] (fig.42b).
†Dåbsfade. Inventariet 1646 nævner et mes
singbækken og et stort tinfad i fonten,13 antage
lig de to, der beskrives enslydende 1755 og 1829
blev brugt som delvis betaling for dåbsfad nr. 1
og nedennævnte kande.29
Dåbskande (fig. 35), anskaffet 1829 sammen
med dåbsfad nr. 1.29 Af tin, 30 cm høj, af den
især på Østsjælland ofte forekommende såkaldte
slangehankstype, jfr. Højby (s. 2163), hvis stem
pel henfører den til Carl Magnus Svanbergs
værksted, mens de fleste er forsynet med A. C.
Dahlgreens stempel. På korpus graveret Frede-
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Fig. 35. Dåbskande af tin anskaffet 1829 (s. 2267). LL
fot. 1981. - Baptismal ewer of pewter acquired in 1829.

Fig. 36. Dåbsfad nr. 1, af tin, anskaffet sammen med
kanden 1829 (s. 2267). LL fot. 1981. - Pewter baptismal
dish, no. 1, bought in 1829, cf. fig. 35.

rik VI.s kronede monogram og på låget med
skriveskrift: »Asmindrup Kirke 1829«. - En
†tinflaske købtes 1656.13
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Fig. 37a. Detalje af korbuekrucifiks, sml. fig. 37b (s.
2268). LL fot. 1981. - Detail of chancel-arch crucifix, cf.
fig. 31b.

Korbuekrucifiks (fig. 37a-b), fra 1450-1500. Fi
guren er 117 cm høj, og korstræet måler 219,5 x
197 cm. Det øvre firpas er tilføjet 1954. Allerede
1918 hvilede korstræet på et nyere bræt.

Fig. 37b. Korbuekrucifiks fra 1450-1500 på korstræ
og bjælke fra nyere tid (s. 2268). LL fot. 1981. - Chancel-arch crucifix 1450-1500 mounted on a cross and beam of
recent date.

Kristus hænger i strakte arme med hovedet
nede mellem skuldrene. Håret falder i to lokker
foran højre skulder og én foran venstre, hvor en
anden hænger ned ad ryggen. Overskæg og tve
delt hageskæg med kortere lokker, som forbin
der hårets. Turbanagtig tornekrone flettet af
smågrene med (fornyede) torne. Øjnene er luk
kede, munden ganske lidt åben; lang, lige næse
og fremstående kindben. Skulderpartiet er bredt
- overkroppen kan næsten opfattes som en tre
kant - brystkassen hvælvet med smal vunde i
højre side. Det uregelmæssigt foldede lænde
klæde sidder halvt nede om hofterne med to
snipper foran. Benene er skarptryggede med
bøjede knæ og korslagte fødder, højre øverst;
musklerne tydeligt markerede både i arme og
ben, som er fæstnet med nye trænagler.
Korstræet har halvcirkelfelter langs kanten og
store firpasfelter for enderne, af hvilke den lod
rette korsarms øvre felt, som nævnt er fra sidste
restaurering. Det hviler på et nyere, vandret
bræt, af fyr, med skæringer som i nogen grad
efterligner en korsblomstfrise. Der er muligvis
tale om en efterligning af en †korbuebjælke, der
1848 beskrives som en gotisk orneret bjælke,
hvorpå Frelserkrucifikset hvilede.62
Krucifikset blev nystafferet 1954 af Ingolf
Røjbæk, hvorefter figuren står med lysegrå
hudfarve og røde bloddråber fra vunderne i
bryst, hænder og især fødderne. Håret er brunt,
lændeklædet blåt. Det grønne korstræ indram
mes af lilla hulkel; i de blå firpasfelter er med gul
kontur malet fisk, brød og kalk symboliserende
nadveren.
Ved istandsættelsen nævnte år fandtes velbe
varede rester af oprindelig staffering på kridt
grund på figurens bagside. Hår og skæg var um
bra, tornekronen grøn og huden havde en kølig
grå farve. Lændeklædet var forgyldt med blåt
for. Korstræets ældste farve var grøn, laseret
med en mørkebrun tone og et stjernemønster,
kantet af guld. I firpassenes bund iagttoges lige
ledes guldfragmenter.63 Ophængt på skibets
nordvæg i østligste fag.
Prædikestolen (sml. fig. 38), med reliefskåret
årstal 1584, er udført i samme værksted som sto
lene i Tuse og Rørvig, sandsynligvis ledet af
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Fig. 38. Indre set mod
øst. I forgrunden prædi
kestolen med reliefskåret
årstal 1584 (s. 2268) og
på alterbordet Th. We
geners altertavlemaleri i
nygotisk ramme opstil
let 1870 (s. 2264). Hude
fot. 1904. - Interior to the
east. In the foreground, the
pulpit with carved date
1584. On the altar Th.
Wegener’s altar painting in
a Neo-Gothic frame put up
in 1870.

Harmen snedker, jfr. signeret †panel fra 1590 i
Sæby.64 Muligvis har den været opstillet i kor
buen, på gulvet eller som en lektorieprcedikestol?65
Kurven består af fire fag, hvortil 185826 føjedes
yderligere et i hver side udført i analogi med de
gamle. Himlen er oprindelig, opgangen nyere.
Storfelterne (fig. 39) udfyldes af reliefskåret,
symmetrisk bladværk, i et af fagene endende i
profilmasker. På hjørnerne står kannelerede tre
kvartsøjler (den nærmest vinduet fornyet) med
bladskede forneden og fantasikapitæl foroven;
under de to midterste anføres med reliefversaler

»IM« og »KW« (kirkeværge). Derover er ind
skudt en smalfrise, i hvis profillisteindrammede
felter ses latinsk indskrift med reliefversaler:
»Verbvm domini manet in æternvm«. Kurvens
øverste felter, der adskilles af søjler identiske
med storfelternes, blot lavere, rummer ovale
laurbærkranse med fremspringende, skiftevis
mandligt og kvindeligt hoved. Under håndli
sten sidder frisestykker med bladslyng, på hjør
nerne afbrudt af småskjolde med »1584« og nær
mest vinduet sammenskrevet »HH« antagelig
for Hr. Hans (jfr. †stolestader og kirkeværgens
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Fig. 39. Felt i prædikestolen med reliefskåret årstal
1584, sml. fig. 38 (s. 2269). LL fot. 1981. - Panel of the
pulpit with carved date 1584, cf. fig. 38.

initialer under storsøjlerne samt præstens initia
ler og bomærke på stolen i Rørvig). Stolen hvi
ler på nyere fremspring og trædragere fastgjort i
væggen.
Himlen har en længere side mod væggen og
derudover seks kortere; dens lettere uregelmæs
sige form skyldes formentlig senere ændringer
ligesom de to hjørneudskæringer ved væggen.
Den har udsavede hængestykker og på hjør
nerne kugler indfattet i reliefskårne fligede
blade. Undersiden deles ved profillister i felter,
det midterste med roset. Topstykkerne er spær
formede, og på hjørnerne står spir udformet i
analogi med kurvens søjler.
Den enkle opgang består af en trappe med
gelænder formet af spinkelt rundjern.
1882 ønskedes stolens maling fjernet.11 I dag
står den i træets naturlige farve, undtagen him
lens underside, der er afstemt efter stolesta
derne. I frisen gyldne versaler på sort bund:
»Beati qvi audiunt verbvm domini et sus(to-

diunt)« (salige er de som hører Guds ord og be
vare det Luk. 11, 28). Opstillet i skibets sydøsthjørne.
Stolestader, fra 1858, da noget gammelt stole
værk skulle sælges,26 med glatte, udsavede
gavle. 1892 skulle kvindesidens stole forsynes
med bredere sæder med udhulning svarende til
den nylige indretning af de to øverste stole; først
1901 ændredes de seks øverste mandsstole til
svarende.11 1933 afløstes en brun farve af en grøn
efter korbuekrucifiksets.66 Siden 1986 blommefarvede med lysegrå detaljer.
†Stolestader. De oplysninger om stolestader,
som gengives i en beskrivelse 1755,67 tyder på,
at et sæt stole er opstillet 1577, jfr. den latinske
indskrift: »Hoc opus completum est 1577«
(dette arbejde er fuldført 1577). På en anden læ
stes den i denne sammenhæng uforklarlige ind
skrift: »Declinandi formulæ« og på en tredje:
»Her Hans Sognepræst«, jfr. indskriften på en
fjerde: »Johannes Petri pastor« hvorunder et bo
mærke og »H.H.S.P.«, der muligvis skal læses:
Hr. Hans Sogne Præst (sml. også prædikestol).
Indskrifterne gengives endnu 1808, og 1841 be
skrives stolestaderne som noget ubekvemme, da
de ikke havde fuldt ryglæn, men kun et ram
mestykke, og bænkene var temmelig smalle. Da
de var i god stand, burde de imidlertid først for
nyes, når de blev brøstfældige.15 Det fremgår
endvidere, at der stod stole i koret, idet seks
stole 1838 skulle fjernes derfra.29
†Bcenke. 1858 leverede snedkermester P. Erik
sen seks nye bænke med egetræsmaling til tårn
rummet,26 indtil 1936 var der fire, herefter kun
én.11
Ensdannet †præste- og †degnestol stammede
ifølge omtale 1918 fra 1600’rne. Gulbrune lige
som stolestaderne.
†Skab. 1666 betaltes for låsen og en ny nøgle
til skabet i kirken.13
Pengeblok, 1864,26 94 cm høj, næsten kvadra
tisk, med tre vandrette jernbånd på den øvre
del. Låget er ligeledes forsynet med tre jern
bånd; det midterste, med pengeslids, er hæng
selbånd, der lukker over krampe på forsiden.
1981 gråmalet, 1990 blommefarvet som stolene.
I skibet, øst for indgangsdøren.
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1800’rne, med spinkelt rygbræt
fæstnet oven på skuffen, som er af sværere træ
og muligvis ældre. I forsiden udsparet en seksoddet stjerne, hvori der muligvis tidligere har
været indlagt en anden træsort. Langt drejet
håndtag.
*Pengetavle (fig. 40), fra 1500’rnes begyndelse.
Den enkle tavle har flad skuffe med affasning
mod åbningen og højere rygbræt med afskårne
hjørner. Nyere håndtag. På rygbrættets forside
ses Maria med barnet, mens bagsiden nu frem
træder uden bemaling. I Nationalmuseet (2. afd.
inv. nr. D9557).
Pengebøsse, 18-1900’rne, af blik, meget rusten,
med pengesprække i låget, svarende til den i
Vig. Ses på ældre fotografi (fig. 14) ved søndre
indgangspanel under en tavle, lå 1981 i tårnets
mellemstokværk.
Dørfløje, fra 1955 efter forslag af arkitekt Ejnar
Andersen, København. Indgangsdøren er mør
kebrun, fløjdøren mellem våbenhus og skib grå
mod våbenhuset, blommefarvet mod skibet, og
endelig er døren mellem kor og sakristi (fra
1933) hvid. Om tidligere †dørfløje vides, at tårn
døren 1717 fik den endnu eksisterende lås.
Samme år blev våbenhusdøren »klæd«, hvorved
antagelig skal forstås, at den fik en flammeret?
beklædning.14 1830 anskaffedes på dette sted en
ny dør til at åbne udad,29 og 1858 skulle tre
gamle døre sælges.26 1900 fornyedes indgangs
døren med to fløje af massivt træ forsynet med
prydelser (sml. fig. 10).11
†Pulpiturer. 1839 omtales tømmer fra »de an
dre pulpiturer« uden angivelse af udseende eller
placering.29
Orgel, 1982, med otte stemmer, to manualer
og pedal, bygget af Jensen & Thomsen, Hille
rød. Disposition: Manual I: Principal 8’, Gedakt
8’, Nathorn 4’, Oktav 2’, Manual II: Spidsfløjte
8’, Rørfløjte 4’, Nasat 2 2/3’ + 1’. Pedal: Subbas
16’. Tegnet af Gustav Valentiner i samarbejde
med orgelbyggeriet. I vest. *Orgel, 1914, med
fire stemmer, bygget af A. C. Zachariasen, År
hus.68 1966 ombygget og udvidet med to stem
mer af Conrad Christiansen, Bagsværd. Dispo
sition efter ombygningen: Manual: Bourdon
16’, Principal 8’, Bourdon 8’, Gamba 8’, Flöite
Pengetavle,
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4’, Oktav 2’. Pneumatisk aktion, keglevindlader. Klingende prospektpiber af zink. På po
dium ved tårnrummets sydvæg, med nordvendt
facade og spillebord. I privateje; facaden er for
svundet.
Salmenummertavler. 1904 anskaffedes fire nye
tavler med løse numre, antagelig de eksisterende
med glat ramme og foroven frisefelt, hvor søn
dagen anføres med hvidmalet fraktur på rød
bund. Tilhørende brikker af metal med sorte
numre. I øvrigt hvide med lysegrå rammer.
1922 skulle to nye anbringes.11 †Salmenummertavle. På ældre fotografi (fig. 14) ses en sortmalet
tavle med buetunge foroven.
Belysningen består af væglampetter fra 1966
tegnet af Henning Larsen, udført af Fog & Mørup, undtagen i koret, hvor der hænger en satel
litpendel i vinduet. Tidligere var der uafskærmede pærer i hvælvribbernes skæringspunkt.

Fig. 40. Senmiddelalderlig *pengetavle (s. 2271). I
NM2. NE fot. 1990. - Late medieval *offertory box.
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Kirkeskib. 1924, fuldskib »Excelsior«, bygget
af fisker Albert Jensen, Kildehusene, givet af
ham og andre fiskere sammesteds.69 I tårnrum
met.
†Ligbåre, omtalt 1714 som værende »syndrig«,
hvorefter den blev repareret.14
†Tårnur. 1668 indkøbtes reb og to bjælker til
sejerværket, endvidere betaltes arbejdsløn for at
lægge træværket under uret og loftet.13
Klokker. 1) Støbt 1646 af Jørgen Hansen. Tvm.
101 cm. Om halsen indskrift med reliefversaler i
fire linjer under udvisket akantusbort: »Ann(o)
1646 den 4 Aprilis er denne Klock omstøbt oc
daa var Her Cheistofer Vrne til Aasmarck ridder
Dannemarckis Riges Raad Lensmand paa
Dr(a)xholm Slot Sogneprest H(r) Hans Hansen i
Wiig Kirck Peder Ivel i Svenninge Simoen O el
søen M(ester) Iørgenn Hanse(n) Ivtland«. Det
var i 1646, Jørgen Hansen, der endnu skriver sig
»i Jylland«, støbte de første klokker til sjæl
landske kirker (sml. Vig).70 De øverste linjer ad
skilles af liste, og på slagringen er der i alt seks.
På grund af byggearbejderne ved tårnet hang
klokken i et klokkehus på kirkegården i årene
1817-27. Ophængt i vuggebom.
2)
»Støbt af I. C. & H. Gamst Kiøbenhavn
anno 1827« ifølge indskrift med reliefversaler
om halsen, under bladbort.71 Tvm. 65 cm. Op
hængt i slyngebom.
†Klokke. Ved klokkeskatten 1528 afleverede
kirken to klokker; den ene vejede et skippd.,
otte lispd., den anden var blandt den hob, skri
veren ikke kunne gøre rede for.72
Klokkestol, fra 1827, da klokke nr. 2 anskaffedes til det nyopførte tårn. De ældre inventarier
fra henholdsvis 1646 og 1755 nævner kun én
klokke.73

GRAVMINDER
O. 1850. Ungkarl Andreas
Nicolaisen af Svenninge, *5. april 1842, †24.
nov. 1850. Gravvers. Monument af støbejern,
højde 135 cm, udformet som en fladoval ramme
på stang, der støttes af volutter. Rammen ind
fatter en hvidmalet træplade, ca. 38 x 47 cm, der
på forsiden bærer indskriften og på bagsiden
Kirkegårdsmonument.

gravverset med sortmalet fraktur (navne med
skriveskrift, tilsyneladende efter en nyere opma
ling, der ikke har ændret ved indskriftens ord
lyd). I tårnets mellemstokværk.
Støbejernskors. O. 1854. Kirkesanger og skole
lærer Holger Nielsen, *4. nov. 1781, †30. dec.
1854 efter 44 år i sit embede. Korsarmsenderne
er udformet som spidse kløverblade, hvori fire
modstillede hjerter og liljer. Højde ca. 116 cm.
På den profilerede fod en fembladet lilje og flan
kerende bladværk. Af samme type som støbe
jernskors nr. 2 i Egebjerg samt †støbejernskors i
Odden (s. 2114).74 Korset står på et postament af
støbejern, ca. 40 x 36 x 24 cm, hvorpå indskrif
ten med reliefversaler i forhøjet felt. I hjørnerne
trekløverblade. Selve korset bærer mindeord
med samme skrifttype og er i nyere tid repareret
med en pånittet jernplade over et brud på nedre
korsarm. På kirkegården, vest for skibet.
†Støbejernsgitre. På et fotografi fra 1918 ses syd
for våbenhuset et støbejernsgitter med spidse
piller. Så sent som 1945 skulle kirkegårdens
jerngitre og gravgelændere males.11
KILDER OG HENVISNINGER
245.91-121. 1782-1840. Jour
naler.
245.159-399.
1782-1840.
Journalsager.
-256.43-33. 1841-50. Journalsager. - LA. Kirkeinspektionsarkivet. GI. Dragsholm amt. Asmindrup og
Højby kirkes rgsk. 1645-72. - Ved embedet. Synsprot.
1862-19(81). - Se i øvrigt arkivalier for Holbæk amt i
almindelighed s. 50.
NM2. Indberetninger ved Henry Petersen og J. B.
Løffler 1874 (bygning og inventar), J. Magnus-Petersen 1892 (alterskab), F. Uldall 1893 (pengetavle), J.
Magnus-Petersen 1897 (kalkmaleri), Poul Nørlund
1918 (bygning), [M. Mackeprang og Erik Zahle 1918]
(inventar), Harald Munk 1937 og 1945 samt N. J.
Termansen 1944 (altertavle), Ingolf Røjbæk 1952 og
1954 (krucifiks), Hugo Johannsen 1981 (bygning),
Marie-Louise Jørgensen og Ulla Kjær 1981 (inventar
og gravminder), Morten Aaman Sørensen og Birgit
Als Hansen 1982 (udgravning i tårnrum), Mogens
Larsen 1982 og 1984 samt N. O. Buch 1986 (alter
tavle), Mogens Vedsø 1988 (bygning) og Niels Bonde
1990 (dendrokronologisk undersøgelse af vindues
ramme). - Bygningsbeskrivelse ved Mogens Vedsø
under medvirken af Hugo Johannsen, kalkmalerier
ved Hugo Johannsen, inventar ved Marie-Louise Jør
gensen og gravminder ved Lars Grambye. Redaktio
nen afsluttet 1990.
RA.

Rtk.

Bygningsadm.
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Fig. 41. Fotografier fra 1890’erne af kirkens ydre og indre, jfr. fig. 14. I sakristiet. - Photographs from the 1890s
showing exterior and interior of the church, cf. fig. 14.

Tegninger. NM2. Otte akvareller af kalkmalerier
ved J. Magnus-Petersen 1892 og 1897. - Skitse af font
ved graveren 1902. - Plan ved C. G. Schultz 1929. Tre blade med opmåling af vinduesramme, kalkma
lerier og sten fra korets nordmur ved Peter Linde
1933. - To kalker af mønster og en af indskrift på
altertavle ved N. J. Termansen 1944. - Tegning af
Johannesfigur ved Peter Linde 1945. - To tegninger af
snitværk til altertavle ved Lars Møller 1950. - Opstalt
af orgel ved Jensen & Thomsen 1979 (tryk). - To
planer ved G. Valentiner 1980 (tryk). - Opmåling og
plan af tårnrum ved Morten Aaman Sørensen og Bir
git Als Hansen 1982. - Kunstakademiets Bibliotek. Situationsplan, grundplan, snit og facader ved Niels
Erik Møller og Helge Lindahl 1936. - RA. Landbrugsmin. Domænekontoret. Div. sager. Kirkerne i Odsherreds distrikt 1867-72. Tegning til altertavlemaleri ved
Th. Wegener 1870.
Notebøger. NM2. C. G. Schultz LXVII, 65-69.
Litteratur. Knud Aarup: Kirken med de seks Præstegaarde. Af Nørre-Asmindrup Sogns Historie. Ud
givet af Menighedsraadet, Nykøbing Sj. 1939 (Aarup).

1

Roskildebispens jordebog s. 161.
Landebogen s. 140.
3 RA. Lensrgsk. Dragsholm. Rgsk. 1643-48. Forteg
nelse over kongens og kirkeejernes tiende.
4 Kronens Skøder, II, 398.
5 Samme III, 247.
6 Kongens skøde til Klothacken er dateret 9. juli 1698,
og skødet til pastor Dahl den 14. i samme måned, jfr.
note 44.
7 Jacob Dahls enke Anna beholdt kirken, indtil hun
ved skøde af 11. juni 1729 solgte kirken med tillig
gende gods til sin svigersøn, Poul Friedrich Spleth på
Davrup (Bjergsted sogn). 18.juni 1747 solgte Spleth
kirken til Christen Pedersen Holm, hvis enke videresolgte rettighederne til Henrich Aarbye Ryeberg 20.
jan. 1749, jfr. note 44. Sidstnævnte beholdt kirken til
22. april 1752, da han afhændede den til brødrene Fr.
og Nic. Dajon, hof og kabinet kleinsmede i Køben
havn, jfr. LA. Bispearkivet. 1729-97. Indb. om kirke
køb.
8 Dette var senest tilfældet 1791, jfr. RA. DaKanc.
D47. Indb. til gejstligheden om kirkernes tilstand.
9 LA. Skippinge og Ods hrdr.s provsti. 1824-36,
2
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1831-44, 1844-61, 1862-75. Synsforretningsprot.
Aarup s. 40.
11 Ved embedet. Synsprot. 1862-19(81).
12 På situationsplanen fra 1936 ses den gamle del af
kirkegården, også mod nord på grænsen til 1920-ud
videlsen, helt indrammet af træer, som foruden de
nævnte omfattede enkelte popler.
13 LA. Kirkeinspektionsarkivet. Gl. Dragsholm amt.
Asmindrup og Højby kirkes rgsk. 1645-72.
14 RA. Rtk. Rev. rgsk. 1713-19. Sjællands stifts kirkergsk.
15 RA. Rtk. Bygningsadm. 256.43-109. 1841-50. Jour
nalsager.
16 1866 siges både østre og vestre låge at have murede
piller, jfr. note 9. Således er lågerne angivet på situa
tionsplanen fra 1936.
17 På den store natursten af granit er med fordybede,
sortmalede versaler indhugget følgende mindevers:
»I fortid satte frie slægter/ denne sten i kirkens hegn/
da fjendeaaget brast/blev den vor nye friheds minde
tegn/ 5 maj 1945/ Min sjæl lov Herren/ og glem ikke
alle hans velgerninger.« I Aarup (s. 8) er vist et foto
grafi af stengærdet, hvorpå ses stenen før omskabel
sen.
18 Aarup s. 33f.
19 Omtalt hos Aarup (s. 8) og gengivet på opmåling
ved Peter Linde 1933. På samme tegning er vist en
ringmærket syldsten i våbenhusets vestre hjørne. Det
drejer sig om Geodætisk Instituts fikspunkt.
20 Tilsvarende etapevist byggeri kendes f. eks. fra
Nørre Jernløse og Sønder Asmindrup (s. 87 og 180).
21 Ifølge Aarup (s. 9) er vinduet helt igennem opmuret af munkesten og bærer ikke spor af nogen træ
ramme.
22 Sådanne vinduesændringer er bl.a. registreret i ad
skillige af kirkerne øst for Isefjorden, jfr. oversigten i
DK. Frborg. s. 2854; endvidere Frederiksborg amts
kirker i middelalderen (Lærestolen i middelalderar
kæologi ved Århus universitet), 1983, s. 66.
23 At dette forholder sig således fremgår af, at den
vestre murpilles overside ligger et skifte under den
vestligste bindbjælke i det med forhøjelsen samtidige
†tagværk. Aftryk af denne bindbjælke er bevaret på
det 1827 opførte tårn.
24 Repræsentanter for denne »Isefjordstype« er opreg
net i forbindelse med Højby kirke (s. 2186, note 32).
Af de her nævnte eksempler har Ågerups vestgavl
spidsbuede stik.
25 Det spidsbuede hvælvforlæg i øst er antagelig ud
sparet i en indvendig skalmuring af den bevarede del
af den romanske taggavl.
26 RA. Landbrugsmin. Domænekontoret. Div. sager.
1856-66 og 1867-72.
27
RA. Rtk. Bygningsadm. 245.91-121. 1782-1840.
Journaler.
28 Sammenlignet med f.eks. Bindesbølls 25 år yngre
10

tårn til Rørvig (s. 2064) er Jessens tårnbygning mere
specifik middelalderlig i såvel opbygning som detal
jer (blændingsgavlene). At der netop kan være tale
om lån fra det nedrevne tårn understreges af glam
hullernes usædvanlige form, som kan afspejle for
gængerbygningens flikkede lydhuller. En tilsvarende
uorganisk midterpost kendes således fra klokketårnet
i Udby, hvor der er tale om en sekundær foranstalt
ning (s. 471).
29 RA. Rtk. Bygningsadm. 245.159-399. 1782-1840.
Journalsager.
30 Jfr. note 11. Arkitektens navn fremgår af korre
spondancen i NM2 samt Aarup s. 28. Lemche har
også kendt typen fra sin ombygning af Jyderup (s.
736).
31 Jfr. den nærmere redegørelse i Mogens Vedsøs be
skrivelse (1988).
32 Ved synet 1799 bemærkedes revner to steder på ko
rets nordside. På denne baggrund meddelte præsten
1822, »at det var livsfarligt at opholde sig i koret, der
hvert øjeblik kunne styrte sammen«. Bygningsin
spektør Jessen vurderede ved det følgende års syns
forretning, at revnen, der »for den ukyndige« kan
forekomme farlig, kunne udbedres med en »contraforce«; for symmetriens skyld foreslog han en tilsva
rende mod syd, jfr. RA. Rtk. Bygningskontoret.
244.115-51. 1782-1826. Journalsager og 244.66-84.
1782-1826. Journaler.
33
Bygningsinspektør Chr. Meyns beregning over
nødvendige reparationer i året 1815 omfatter en ny
gesims på kirkens sydside, jfr. RA. Rtk. Bygnings
kontoret. 244.115-51. 1782-1826. Journalsager. Lig
nende profilgesimser benyttedes senere ved moderni
seringen af Odden kirke (s. 2096).
34 Om denne se Tage Kaarsted: Fra dansk empires
bygningshistorie. Arkitekt Johan Andreas Meyer
1783-1822, Århus 1963, s. 52f.
35
RA. Rtk. Bygningskontoret. 244.115-51. 17821826. Journalsager, 244.152-56. 1804-26. Kopiregnin
ger og 244.66-84. 1872-1826. Journaler. Den hos Aa
rup (s. 21f.) udpenslede frygt for kirkens nedrivning
og lukning som følge af myndighedernes forsømme
lighed synes således uberettiget.
36 Levnene af ældre gulve er beskrevet af Aarup (s. 9,

11).

37

»Udvendig hvidtning med svag okkerfarve« næv
nes tidligst 1891, note 11.
38
Magnus-Petersens indberetning fra 1892, som
nævnes i korrespondancen mellem Museet og Kul
tusministeriet samt i forfatterens værk fra 1895 (Magnus-Petersen: Kalkmalerier s. 111) er bortkommet; til
gengæld er de to aftegninger, som ledsagede den, be
varet i lighed med de fem fra 1897 og det hermed
samtidige supplement til den oprindelige indberet
ning.
39 Jfr. Knud Banning: Alfa og Omega. Et program i
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Lynge kirke, i Den iconographiske Post, 1973, nr. 2,
s. 2-11; endvidere DK. Frborg. s. 1986f. (Lynge),
2548f. (Dråby); ingen af stederne er Gud Fader dog
vist i mandorla.
40
Scenen findes også i værkstedets udmalinger i
Lynge og Dråby, men i en afvigende udformning
(DK. Frborg. s. 1986, 2549).
41 Slangen er fremstillet som et misfoster af en lang
halset fugl med dragehale og forben som klovdyr ikke ulig den antikinspirerede harpyide, som f.eks.
kendes fra skulpturudsmykningen af Frederiksborg
slotskirke (DK. Frborg. s. 1731, fig. 40).
42 Jfr. Dorte Falcon Møller: Hvad spillede hyrderne
på marken?, i Den iconographiske Post, 1972, nr. 4-5,
s. 23f.
43 Sml. endvidere foto i Aarup (s. 19), der foreslår, at
indskriften kunne hentyde til kirkeværge Mads Niel
sen, kendt fra †indskrift på stolene.
44 LA. Ods hrd.s provsti. 1615-1808. Bog over Ods
hrd.
4:1 Jfr. indb. 1944 ved N. J. Termansen.
46
1874 identificeredes helgeninderne som Agnes,
muligvis Maria Magdalene, Barbara og Marta. Dra
gen, der 1874 ansås for et lam, manglede allerede 1918
hovedet.
47 Fra serien: The passion of Christ. The illustrated
Bartsch 11. Sixteenth Century German Artists. Udg.
af Tilman-Falk, New York, 1980.
48 DaKunst II, 226. For Hagested se s. 544 med fig.
26-29.
49 DK. Præstø s. 763 med fig. 4, hvor tavlen anses for
at være et nordtysk arbejde fra o. 1520, skåret under
påvirkning af Benedict Dreyer i Lybæk, jfr. Francis
Beckett: Altertavler, 1895, s. 88, pl. XXXV og
samme DaKunst II, 170. Om tavlen i Århus se DK.
Århus s. 1131 med note 48, vedr. Claus Berg endvi
dere Ulla Haastrup: Die Maler der Werkstatt Claus
Bergs und Cranachs Holzschnitte, i Bild och betydelse, Åbo 1976. Vedr. de norske tavler, se Eivind S.
Engelstad: Senmiddelalderens Kunst i Norge ca.
1400-1535, Oslo 1936, s. 241 om Vevring og s. 249
om Norddal.
50 Jfr. note 11. Om tavlens staffering tidligere notere
des 1892, at den ældre maling og forgyldning var
dækket af en broget oliemaling og uægte forgyld
ning, og tilsvarende 1918, at fløjenes bagside var helt
overmalet, og der mentes ikke at være mindste spor
af gamle malerier. Tavlen var i nyere tid overmalet
med oliefarve.
I brev af 4. marts 1903 anmodede maler P. Rahbek
om at måtte indsende beskrivelse og evt. overslag
over en tiltrængt restaurering af tavlen. Hertil måtte
Nationalmuseet (jfr. skrivelse 7. marts) beklagende
svare, at det ikke rådede over midler til en sådan re
staurering. Museet forvaltede blot for ministeriet en
bevilling til restaurering af inventargenstande, som
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Fig. 42a-b. Stempler for tinstøber A. C. Dahlgreen,
mester i København 1824. a. På dåbsfad nr. 1 (s.
2266). b. På dåbsfad nr. 2 (s. 2267). NE fot. 1991. Marks of the pewterer A. C. Dahlgreen, master pewterer
in Copenhagen 1824. a. On baptismal dish no. 1. b. On
baptismal dish no. 2.
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