
Fig. 1. Ydre, set fra sydøst. LL fot. 1976. — Exterior seen from the south-east.

KIRKE ESKILSTRUP KIRKE
MERLØSE HERRED

Kirken er i Roskildebispens jordebog opført med en 
afgift på 6 mk.1. Sognet, som 1567 havde 29 tiende
ydere, var da anneks til Soderup, et forhold, som har 
bestået siden da og sat sit præg på inventaret2. 
Annekteringen har sandsynligvis været af ret ny dato 
1567, da der samtidig nævnes en præstegård. O. 1666 
ansås patronatsretten for kongelig3, men 27. april 
16*74 fik generalprokurør Peder Scavenius skøde på 
samme vilkår, som han havde faet det til Soderup4. 
Kirken har derefter som hovedkirken ligget under 
Åstrup (Voldborg hrd., Københavns amt), hvis ejer 
dog afhændede kaldsretten til kongen ved skøde af 
17. okt. 18035. 1. juli 1909 overgik kirken til selveje.

Om kirkens helbredende magt, se pengeblok.

Kirken ligger i stationsbyens sydvestre ud
kant - engang centrum i den lille landsby - på 
en banke, som falder mod syd og vest. Kirke
gården har bevaret gamle grænser i øst og 
muligvis mod vest, mens den 1889 er udvidet 
mod syd og 1915 mod nord. Det fra kirken 
sydover faldende terræn er reguleret med terras
ser og trapper, antagelig ifølge et projekt fra o. 
1944 (havearkitekt Trolle)6. En lille annekskir
kegård er anlagt øst for kirken.

Kirkegårdens hegn og indgange. Af de kampe- 
stensdiger, som 18037 indhegnede kirkegården
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på alle sider, er kun østsidens bevaret. Nordsi
dens dige (sml. fig. 3) forsvandt med udvidel
sen 1915 og erstattedes af en pudset, hvidkalket 
mur. Tilsvarende er opført i vest, mens den 
søndre udvidelse hegnes af en blank kløvstens- 
mur med afdækning af vingetegl. Inden for 
muren omkring den nordre udvidelse står elme
træer. - Hovedindgangen er i syd og lukkes af 
to jerngitterfløje mellem murede piller. Den 
vestre låge har en tilsvarende jerngitterfløj, 
mens den østre lukkes af brunmalede trætrem- 
mefløje. †Indgange. O. 16618 havde kirkegår
den fire låger og en port. 17349 omtales en låge i 
nord, 1874 en i syd. Her fandtes tillige en 
køreport, senest nævnt 18626.

Bygninger på kirkegården. Ligkapellet i det syd
østre hjørne er opført 18966 på kommunens 
bekostning. Den hvidtede bygning med kam- 
takkede gavle i øst og vest har indgang i vest, 
mens der i østenden er indrettet toiletter 1978. 
Et †nødtørftshus opførtes 1909 i nordøsthjørnet6.

Kirken er et langhus med senmiddelalderligt 
våbenhus i syd og et tårn fra 1819 over vest
enden. Langhuset består af flankemurene fra 
skibet af en rimeligvis i 1100’rne opført kirke, 
hvortil der i senmiddelalderen er føjet en vest
forlængelse og et kor. Orienteringen har kraftig 
afvigelse mod syd.

Den oprindelige bygning er opført af rå og 
kløvet marksten, lagt i regelmæssige, ca. 20 cm 
høje skifter og suppleret med kridt til vindues- 
indfatninger. Fugemørtelen ses enkelte steder at 
have bevaret svage spor af en kvaderridsning,

men i øvrigt er murene både ud- og indvendigt 
dækket af flere gange hvidtet puds, der i vindu- 
esåbninger har betydelig tykkelse. Murhøjden 
er i nord 4,3 m mellem jordsmon og gesims.

Syddøren er i brug, men ændret, antagelig i 
1800’rnes anden halvdel. Således er den ydre 
bueåbning nærmest fladrundbuet, og den indre 
åbning med smigede karmsider og vandret af
dækning synes trods sin romanske form fornyet 
og udvidet. To af flankemurenes oprindelig fire 
vinduer er bevaret umiddelbart øst for dørsteder
ne. Begge er lukket ved hvælvslagningen og 
indvendig nu kun tilgængelige fra loftet, mens 
nordvinduet i det ydre står som en niche. Sidst
nævnte måler i murflugten 225x70 cm og har 
issepunkt ca. 66 cm under gesimsen. Indvendig 
er bredden tilsvarende, men her er issepunktet 
ca. 85 cm under den oprindelige murkrone. Den
30 cm brede lysning sidder 51,5 cm inden for 
murflugten. Syd vinduets indvendige mål svarer 
nogenlunde hertil, men dog er lysningen ca. 40 
cm bred; i begge åbninger sidder levn af trævin
duesrammen. Kridtstensindfatningens buer er 
samlet af krumhugne sten omkring en eller to 
kilesten; inden for indfatningen er karmsiderne 
af marksten.

De oprindelige †loftsbjælker har været indbyg
get i murkronen, og vægbehandlingen antyder, 
at brædderne har været fastgjort til bjælkernes 
underside.

Ændringer og tilføjelser. I tiden ca. 1450-1500 er 
skibet blevet udvidet mod vest, hvorved den 
oprindelige gavl er fjernet totalt. Vestforlængelsen

Fig. 2. Plan. 1:300. Målt af MB 1959, tegnet af HJ 
1980. Signaturforklaring s. 9. — Ground-plan. Key 
on p.9.
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Fig. 3. Ydre, set fra nord. Chr. Axel Jensen fot. 1910. — Exterior seen from the north.

er opført af munkesten i munkeskifte over 
markstenssyld. Udvendig i nord og på den del 
af vestsiden, som ikke er repareret, ses flere 
rækker af bomhuller. Flankemurenes gesims, en 
trappefrise over savskifte, er bevaret i nord (jfr. 
fig. 3). Udvidelsen er ensidig belyst gennem et 
stort, fladbuet vindue i syd med ud- og indven
dig fals. Under pulpituret, hvis gulv skærer 
vinduet, er karmsiderne senere gjort smigede. 
Udvidelsen havde oprindelig loft, hvis bjælker 
hvilede på murkronen. I forbindelse med udvi
delsen har man hævet loftet i det ældste skib til 
samme niveau ved at udtage bjælkerne af deres 
gamle leje og oplægge dem på selve murkro
nen. De gamle huller lukkedes med teglsten og 
overhvidtedes.

Det store spidsbuede vindue med ud- og 
indvendig fals, som er indsat i syd, umiddelbart 
øst for våbenhuset, kan stamme fra tiden for

skibets ombygning og er under alle omstændig
heder ældre end hvælvslagningen.

Kor. O. 1500 er det gamle kor nedrevet og 
erstattet af det nuværende, som efter en række 
enkeltheder at dømme skyldes den murerme
ster, som har opført koret i Kvanløse (s. 114). 
Materialet er munkesten, vekslende med bælter 
af marksten, der formentlig ligesom hjørnernes 
kvadre er genanvendte fra det gamle kor. Mure
nes syldsten er kun delvis synlige ved gavlen, 
men umiddelbart over jordsmonnet bemærkes 
store, rejste sten. I nord, hvor murværket er 
mest urørt, ses tre rækker bomhuller. Nordsi
dens støttepille er muligvis i sin kerne oprinde
lig, men fremtræder i alt væsentligt siden 19266 
ommuret med små sten og afdækning af vinge
tegl. Fra ca. 2 m over jordsmonnet er østgavlen 
og sydøsthjørnet skal- og nymuret med små, 
gule sten. Arbejdet udførtes 187610 og omfatte-



Fig. 4. Indre, set mod vest. LL fot. 1976. — Interior to the west.
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de en total fornyelse af den kamtakkede taggavl, 
hvis udsmykning nu består af ni fladbuede 
højblændinger og et forsænket latinsk kors un
der fodhøjde. Det er muligt, at korset er en 
gentagelse af et oprindeligt, sml. Kvanløse. 
Sydsidens to vinduer er rundbuede med udven
dig fals og indvendige smige; sidstnævnte er 
tydeligvis sekundære, antagelig fra 1800’rne, 
mens den ydre form kan være oprindelig. Koret 
overdækkes af to samtidige hvælv, som hviler 
på forlæg i murene undtagen i vest, hvor man 
har opmuret en to stens bred spidsbue med 
halvandenstens stik. Stormstigeribberne er halv
stens, og den spidse, falsede gjordbue har på 
kanten af det indre buestik en serie affasninger. 
Da skibet fortsat stod med træloft, har man måt
tet udføre en slags triumfbue mellem de to afsnit. 
Det er sket ved, at sviklerne over den vestlige 
spidsbue er udmuret (med marksten) indtil ski

bets murkrone. Vestsiden af denne »triumfmur« 
hvidtedes til undersiden af skibets loft, hvis 
østlige bjælke har efterladt aftryk på muren.

Hvælv. Efter langhuskorets opførelse har det 
forlængede skib formentlig i tiden 1500-50 fået 
tre hvælvfag. De hviler på falsede vægpiller og 
helstens brede, spidsbuede skjold- og gjordbuer; 
ribberne er halvstens med affasning af det første 
skifte over vederlaget, og der er lette overribber 
med trinkamme. Sviklerne synes ifølge ældre 
fotografier at have haft rektangulære, nu tilmu
rede spygat.

Våbenhuset på sydsiden er i sin nuværende 
skikkelse senmiddelalderligt, fra samme tid som 
skibets hvælv, men flankemurene og muligvis 
tillige gavlen synes at rumme levningerne af et 
ældre, lavere våbenhus. Materialet er hovedsa
gelig marksten over en syld af rejste sten, der 
springer lidt frem ved hjørnet. I den østre
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Fig. 5. Indre, set mod øst. LL fot. 1976. — Interior to the east.

flankemur har der været et lille, fladbuet vindue, 
der nu er tilmuret og står som en ud- og 
indvendig niche. Det er tænkeligt, at forhøjel
sen, der er i munkesten og spinklere end mark- 
stensmuren, skyldes, at opgangen til langhusets 
loftsrum måtte forlægges hertil efter hvælvslag
ningen i skibet. Udvendig på flankemurene mar
keres byggeskellet af en række bomhuller, og 
murene afsluttes af en falsgesims, der i vest 
består af et enkelt, udkraget skifte, i øst derimod 
af to. Den kamtakkede gavl smykkes af syv 
højblændinger med trappestik, af hvilke den 
midterste krones af lille cirkelblænding. Ind
gangsdørens nuværende form, spidsbuet og 
med lige gennemløbende karmsider, skyldes en 
udvidelse fra o. 186010. Det er sandsynligt, at 
spidsbuens stik er levn af et oprindeligt, udven
digt spejl omkring en fladbuet dør. 18037 kon
staterede synet, at våbenhuset manglede bjæl

ker, loft og vindue. Tilsvarende forhold kendes 
fra adskillige andre kirker, f.eks. Søstrup, 
Grandløse og Tølløse (s. 164, 207 og 226). Lof
tet indlagdes 1828, mens det er uvist, hvornår 
østsidens firkantede, afsprossede trævindue er 
indsat.

Det lave tårn over skibets vestligste fag er 
opført 1819 som afløser for et nedbrændt træ
tårn. Materialet er små, gule sten, og tårnets 
mur hviler på en spidsbuet aflastningsbue, der 
udgår fra vestforlængelsens flankemure. Klok- 
kestokværket har fladbuede glamhuller til alle 
verdenshjørner: et i nord og syd, to i øst og 
vest. De er ud- og indvendigt falsede bortset fra 
østsidens, som tillige er mindre af hensyn til 
skibets tag. En profileret gesims markerer over
gangen til det lave pyramidetag, som afsluttes af 
en høj fløjstang på zinkklædt fod. Murankre på 
vestsiden fastholder initialerne »MK« for kirke

Danmarks Kirker, Holbæk amt 21
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ejeren Marie Koefoed samt herunder tårnets 
opførelsesår, alt i jern.

†Tårne. 1) Ifølge præsteindberetning 175811 
skulle kirken inden opførelsen af det daværende 
trætårn have haft »to grundmurede tårne, som 
stod tæt hos hverandre«. Intet i den eksisterende 
bygning kan imidlertid bekræfte denne oplys
nings rigtighed12. Det er derimod sikkert, at 
kirken indtil 1664 havde et muret tårn over 
vestenden8, som snarest har været af samme 
type som Søstrups (s. 164) og muligvis tillige 
senmiddelalderligt. Tårnet, der var beskadiget 
ved et »w-lychelig tordenslag«, nedtoges af 
murermester Jens Pedersen, Roskilde, som i 
nævnte år indgik kontrakt om kirkens istand
sættelse og opførelsen af et nyt tårn. 2) Ifølge 
kontrakten må afløseren have været et lavt tårn 
af træ, hvilende på den gamle vestgavl og en 
muret forstærkning af denne. Sidstnævnte er 
bevaret og synlig såvel i kirkens vestende som 
på loftet over hvælvet. Den er af små, røde sten 
og, som beskrevet i kontrakten, sammenbundet 
med gavlen ved hjælp af jernankre. Det blytæk
kede »hus til at ringe udi« skulle i lighed med 
trappen til tårnet udføres af tømreren. 18087 var 
trætårnet råddent, hvorfor man frygtede ned
styrtning. Det skal være nedbrændt o. 181913.

Eftermiddelalderlige reparationer og ændringer. 
Beskadigelserne som følge af uvejret 1664 med
førte foruden opførelsen af et nyt tårn behov for 
en række yderligere reparationer, der opregnes i 
Jens Pedersens kontrakt: Istandsættelse af hele 
sydmuren under det gamle tårn samt søndre del 
af vestgavlen, der forstærkedes, som ovenfor 
beskrevet. Det ses endvidere, at vestre halvdel af 
vesthvælvets søndre skjoldbue er ommuret i 
halvanden stens tykkelse. Endelig nævner kon
trakten, at »watterlisten« på nordsiden (d.e. 
gesimsen) skal fornyes indtil tårnet. Her ses nu 
en dobbelt falsgesims, mens der i syd er falsge
sims over et savskifte, der ophører mellem 
langhuskorets to vinduer. Hovedreparationen 
1664 finansieredes ved salg af blyet fra kirkens 
tage14, der i stedet fik teglbeklædning. Endvi
dere lånte man byggematerialer fra hovedkirken 
i Soderup samt materialer og penge fra en række 
andre kirker15. 1670 repareredes kirkens syd

mur, bl.a. ud for prædikestolen, hvor »orme og 
snoge trænger ind i kirken«8. Endvidere ommu- 
redes begge hjørner på korgavlen, som truede 
med sammenstyrtning, og selve koret stabilise
redes ved indlægning af ankerbjælker. Samme år 
fjernedes sten, som var nedfaldne fra en 
hvælving. Arbejdet udførtes af murermester 
Iver Pedersen, Holbæk. 185210 indsattes et nyt 
vindue i kirkens nordside, ligesom det anføres, 
at der bør indsættes et vindue i skibet nærmest 
koret. Det er muligt, at her refereres til nordsi
dens to spidsbuede vinduer, som under alle 
omstændigheder snarest må henføres til o. 1850. 
De spidsbuede, afsprossede trævinduer, som er 
indsat i samtlige lysåbninger i langhuset, stam
mer antagelig fra samme tid og er tillige benyt
tet i hovedkirken16. Fire delvis bevarede *lerfli- 
ser, alle grønglaserede og i de tre tilfælde med 
hjømeornament som på den velkendte liljeflise 
fra tiden henimod 1600, fandtes nogle få centi
meter under skibets nuværende gulv og indkom 
1949 til Holbæk Museum17.

Tagværkerne er i alt væsentligt nyere og af fyr.
Kirken står hvidkalket ud- og indvendig og 

med tage af vingetegl. Langhuskorets østligste 
fag, der er hævet et trin over skibets gulv, har 
gule, kvadratiske teglfliser fra 1964. I midter
gangen og stolene er der tilsvarende fliser, 
ligeledes lagt i sand og muligvis fra 19046, da 
alle stole fik nyt flisegulv. Våbenhuset har gulv 
af røde mursten i sildebensmønster, lagt i sand.

188510 havde kirken en ovn, der 1910 erstat
tedes af nyt varmeanlæg. Den nuværende elek
triske varme er indlagt 19496.

Kalkmalerier. Middelalderlige. 1) På skibets 
overvægge er svage, røde farvespor på en hvid
tekalk, der ikke er kirkens ældste, men tydelig
vis ældre end de murreparationer, der foretoges 
i forbindelse med loftets hævning, tilføjelsen af 
den vestlige udvidelse og indsættelsen af sydsi
dens store vindue. Farvesporene synes at stam
me fra en frise med rudeformede figurer under 
træloftet. 2) Indvielseskors af form som hjul
kors, indridset i hvidtelag på vestforlængelsens 
nordvæg. Okkerfarve og kønrøg synes delvis 
benyttet til farvelægning, men stammer mulig
vis fra senere udmaling.
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Fig. 6. *Figurer fra tidli
gere altertavle, nu i Hol
bæk Museum. Maria og 
Gud Fader (s. 312). LL 
fot. 1976. — *Figures 

from former altar-piece, 
now in Holbæk Museum. 
Mary and God the Father.

INVENTAR
Oversigt. Kirkens ældste inventarstykke er den ro
manske granitfont af den på egnen almindelige Ros
kildetype. Mere bemærkelsesværdig er alterkalken, 
som er en af de få kendte bevarede af de i katolsk tid 
så talrige kalke i Roskilde domkirke, hvortil den 
skænkedes 1521. Altertavlen fra o. 1600 er udført til 
hovedkirken i Soderup, ligesom en †klokke fra 1618 
og oblatæsken fra 1695. Kirkens †prædikestol og en 
†korbuebjælke, der begge var jævnaldrende med 
Soderups, kan være ødelagt ved en brand i 1800’rnes 
begyndelse, hvorefter prædikestolen og de fleste sto
lestader måtte fornyes. I 1860’erne anskaffedes salme- 
nummertavler lig dem i Soderup, og begge kirker 
forsynedes med små, kasseformede pengebøsser.

Alterbord, senmiddelalderligt18, af munke
sten, muret op ad østvæggen, 140x96-110 cm, 
højde over nuværende gulv 100 cm. I sydsiden 
findes, 41 cm fra vestkanten og 53 cm under 
bordets overside, en niche, ca. 23 cm i kvadrat 
og 28 cm dyb. Ny alterbordsplade af træ, 
betydelig større end bordet.

Alterklæder. 1) 1956, af rødt bomuldsvelour 
med guldkors og -kantning. 2) O. 1960, af lyst 
gråbrunt fløjl med guldgalon forneden og flan
kerende to lodrette bånd af grøn silke på forsi
den. †Alterklæder. 1803 var et rødt alterklæde 
meget gammelt og forrådnet7, endnu 181119

Danmarks Kirker, Holbæk amt 21a
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behøvedes et nyt, som 1818 var anskaffet 7. 1840 
burde alterklædet opfarves eller et nyt købes; 
manglen var afhjulpet 184210.

Altertavler. 1) (Fig. 8). Den nuværende tavles 
ældste del stammer fra tiden o. 1600, mens den 
store segmentgavl er en tilføjelse udført kort 
efter 1818, da tavlen blev beskadiget ved en 
brand i hovedkirken20, hvortil den oprindelig 
var udført og havde plads, indtil kirkeejeren 
1870 skænkede en ny alterprydelse. I storfelterne 
sidder malerier fra 1927.

Den arkitektoniske opbygning svarer til f.eks. 
Søstrup-tavlens (s. 171): Et tredelt postament 
har til siderne fremspring, der bærer storstykkets 
søjler. Spor i de vandrette profilled viser, at 
tilsvarende har været anbragt foran smalfyldin- 
gerne mellem storstykkets midt- og sidefelter; 
disse har profileret, omløbende ramme med 
profillistekapitæler og glatte bueslag, i midtfel
tet dobbeltbue. Gesimsens opbygning svarer til 
postamentets. To †pilastre, som på ældre foto
grafi ses at være anbragt i højde med alterbor
det, under storstykkets søjler, kan stamme fra 
tavlens topstykke. I segmentgavlen sidder Kristi 
monogram flankeret af alfa og omega i stiliseret 
strålekrans fra restaureringen 1964. Fra samme 
tid stammer postamentets indskårne versalind
skrifter: »Herre, frels mig. Matth. 14.30.31.«, 
»Har du mig kiær? Johs. 21.17.« og »Følg mig. 
Ap. gr. 12.7.8.«, som henviser til storstykkets 
malerier.

Ved istandsættelsen bibeholdtes farveholdnin- 
gen fra 1818, bl.a. fordi de 1927 indsatte maleri
er er udført under hensyn hertil. Stafferingen 
består af marmorering i brunt, grønt og sort 
med forgyldte lister og snitværk; storstykkets 
smalfyldinger har hvid frugtornamentik og ge
simsen hvide guirlander. Malerierne i storfel- 
terne er udført 1927 af Rudolf Rud-Petersen 
(signeret »Rud-P« i nedre, højre hjørne), olie på 
træ, og forestiller fra nord mod syd: Peters 
vandring på søen, idet han blev bange og be
gyndte at synke, og i midtfeltet Jesus åbenbarer 
sig for syv disciple ved Tiberias-søen, samt i det 
sidste felt Herrens engel frelser Peter ud af 
fængslet.

De tidligere malerier er antagelig fra 1818-20,

af samme maler som prædikestolens evangelist
billeder. De er malet med olie på træ og efter 
udtagelsen af altertavlen beskåret, således at de 
har vandret afskæring foroven. Midtfeltets nu
værende mål er 106x68 cm, sidefelternes 94X
31 cm. De forestiller Maria med barnet, Kristus 
i Getsemane (fig. 7) og Moses med lovens 
tavler. Farveholdningen er grå og gråblå. Posta- 
mentfelternes versalindskrifter refererede til 
motiverne: »Naaden og Sandheden er vorden 
ved Jesus Christus« (Joh. 1, 17), »Fader ikke 
min, men din Vilje ske« (Luk. 22, 42) og 
»Loven er given ved Moses« (Joh. 1, 17). Af et 
ældre fotografi fremgår, at segmentgavlen hav
de en bemaling med englehoveder i skyer og 
lille strålesol i midten. Nu på skibets sydvæg, 
over indgangsdøren.

2) Fra en gotisk altertavles midtskab stammer 
to *figurer udført o. 1500 (fig. 6): Maria og 
Gud Fader med verdenskuglen; af sidstnævnte 
er kun halvdelen bevaret21. Muligvis har en
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Fig. 7. Tidligere alter
tavlemaleri. Jesus i Get- 
semane. (s. 312). LL fot. 
1976. — Painting formerly 
in the altar-piece. Jesus in 
Gethsemane.

Fig. 8. Altertavle fra o. 
1600 med malerier fra 
1927 af Rudolf Rud-Pe
tersen (s. 312). LL fot. 
1976. — Altar-piece from 
c. 1600 with paintings from 
1927 made by Rudolf Rud - 
Petersen.

tredje hørt med til gruppen, idet J. H. Larsen 
1842 foruden en Madonna opregner to andre 
kronede hoveder, som stod i tårnet, efter at de 
nogle år tidligere var »faldet ud af væggen«13. 
Den ene må antages at være den endnu eksiste
rende Gud Fader, den anden kan have været en 
Kristusfigur, der har hørt med til fremstillingen 
af Marias himmelkroning22, men ikke er nød
vendig, hvorfor der lige så vel kan være tale om 
en helgenfigur. Det er muligt, at de to bevarede 
figurer fremstiller Maria som forbeder for men
neskeheden efter ophøjelsen til himmeldron
ning23.

Mariafiguren er ca. 85 cm høj, og fremstillet 
frontalt, med hænderne i bedestilling. På det 
lange, udslåede hår, som er slået af i højre side, 
en krone, nu uden takker. Øjnene er halvt 
lukkede. Over en lang kjortel bærer hun kappe, 
som holdes sammen ved halsen af snoet spæn
de. En flig af kappen ligger hen over begge

knæ. Under kjolen kommer to spidse sko til 
syne. Af Gud Fader, ca. 99 cm høj, er kun hans 
venstre side bevaret tillige med et lille stykke af 
den bænk, han sidder på. Under kjortelen ses to 
nøgne fødder. Begge figurer er stærkt hulede 
bagpå og står afrensede med få rester af kridt
grund og lidt rød farve på bænken. Siden 1920 i 
Holbæk Museum24.

3) Fra en (†)altertavle stammer et maleri sig
neret forneden i højre hjørne »TiHv pinx 1842«. 
Dette år omtales en ny altertavle med Nadveren 
og i nederste felt Jesus helbredende de syge25. 
Billedet, 126x87 cm, er malet med olie på 
lærred og forestiller Nadveren. I et bart rum 
med kassetteloft sidder Jesus med sine disciple 
omkring ovalt bord med hvid dug; dragterne er 
blå, gule, hvide og brune, samt en enkelt rød i 
forgrunden. Nederst er malet: »Evgl: Lucas: 
Cap: 22 v 21-23«. På nordvæggen i korets andet 
fag.

21a*
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Fig. 9. Oblatæske 1695 (s. 315). LL fot. 1976. — 
Wafer box 1695.

Altersølv. Kalk (fig. 10a), 1521 skænket til 
Marie Magdalene alter i Roskilde domkirke26, 
med bæger fra 1700’rne. 19 cm høj. Sekstunget 
fod med fodplade; på standkanten treblade veks
lende med to graverede skråstreger27. Over og 
under borten en lille hulkehl med punslet bort. 
Tilsvarende findes på overgangene mellem fod, 
skaft og knop samt lige under bægeret. På en af 
fodtungerne er loddet lille støbt krucifiks. Seks- 
sidet skaft og flad knop, der nu sidder på 
hovedet, drevet med afvekslende skarpe og bre
de rygge. De brede har graveringer: på oversi
den ranker, på undersiden et kryds, og på 
midten cirkelfelt skiftevis med Jesumonogram 
og et stort M, hvori »aria«. En knop af samme 
form, men med Jesumonogram på alle de brede 
rygge, findes på alterkalken i Nørre Dalby28, 
som anses for at være udført i slutningen af 
1400’rne (undtagen det nyere bæger). Skaftet har 
graveret korslagte tornegrene. Under fodpladen 
graveret majuskelindskrift: »Ad vsvm altaris 
b(ea)te Marie Magdalene Roskilde eccl(es)ie 
MCCCCCXXI« (til brug ved den hellige Marie 
Magdalenes alter i Roskilde kirke 1521). Des
uden to stempler: et bomærke og et kronet R 
eller K (fig. 10b) for Roskilde eller København29.

Fig. 10 a-b. a. Alterkalk (s. 314). LL fot. 1976. b. 
Stempler under kalkens fod. — a. Altar chalice. b. 
Maker’s mark and hallmark under the base of the chalice.
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Oblatæske (fig. 9), 1695, cylinderformet, 7 
cm i tvm., 4 cm høj, skænket til Soderup kirke 
af Åstrups ejer, Niels Benzon og hans anden 
hustru Anna van Meulengracht. Deres våbener, 
som er graveret på låget og med hjelmtegn og 
-klæde dækker det, er æskens eneste dekora
tion. På lågets kant graveret indskrift: »Soderup 
Kirche Anno 1695«. Under bunden fire stemp
ler: slidt mestermærke, firkantet med afskårne 
hjørner, og (F)K over 1688 for Ferdinand Küb- 
lich? (Bøje 190)30, Københavnsmærke 1695, 
guardeinmærke for Conrad Ludolf og måneds- 
mærke vædderen. Æsken er antagelig kommet 
fra hovedkirken, da denne midt i 1700’rne fik 
sin nuværende oblatæske.

Alterstager (fig. 11), o. 1600, kun 28 cm høje, 
svarende til stagerne fra 1592 i †Helligåndskapel 
i Nykøbing Falster31. Fod og lyseskål har hul- 
kehl, skaftet vaseformet led under baluster. 
Lyseskålen er udforet med bly, hvori er fast

gjort nyere lysepig; i bunden tre små huller. 
Også stagernes fod er fyldt med bly. - Bag 
altertavlen ligger to snoede smedejernsstænger, 
som har siddet på tavlen, hvor mærker deraf 
stadig ses; de har været brugt til at fastholde 
alterlysene32. - To blikforme, der forestillede 
vokslys, skulle 1884 males hvide 10. 1898 hen
stillede synet, at de istandsattes eller erstattedes 
med lys10. På våbenhusloftet. Syvarmet stage, 
skænket 19326, på ottesidet fod, svarende til 
Soderups.

Et gammelt, men noget beskadiget *røgelse
kar var i kirken 184214, formentlig det, der nu er 
på Åstrup kloster.

En †messehagel var ubrugelig af ælde 18037.
Alterskranke, 19096, af eg, med drejede, bly

grå balustre og poleret håndliste.
Font, romansk, af granit, tvm. 77 cm, af 

Roskildetype33, svarende til bl.a. Butterup og 
Sønder Asmindrup (s. 120 og 192). Keglestub-

Fig. 11-12. 11. Alterstage (s.315). LL fot. 1976. — Altar candlestick. 12. Dåbskande (s.316). LL fot. 1976. — 
Baptismal ewer.
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Fig. 13. *Krucifiks, nu i Holbæk Museum (s. 316). 
LL fot. 1978. — *Cruciftx, now in Holbæk Museum.

formet fod med lille vulst forneden. Den side, 
der nu vender mod væggen, har afløbsrende. 
Kummen er hugget for sig, har næsten lodrette 
sider og forneden vulst under skråfas. Langs 
mundingsranden tovsnoning. I bunden afløbs
hul i tragtformet fordybning. 1890 ønskedes 
fonten renset34, og 1938 gentoges ønsket for 
fodens vedkommende6. På grund af tidligere 
fastmuring er fonten noget skamferet på den 
ene side; 1964 rykket ud fra korets nordvæg.

Dåbsfad, tidligst 1717, af tin, tvm. 55,5 cm, 
glat, med bred fane, hvorpå to meget slidte 
mesterstempler med initialerne ISF for Johan 
Schönefelt, København, og årsiallet (17)17, sml. 
Butterup s. 73.

Dåbskande (fig. 12), o. 1850, af tin, svarende 
til bl.a. kanderne i Store Fuglede (Ars hrd.) og 
Selsø35. Af disse bærer den førstnævnte stempel 
for Lorentz Wilhelm Buntzen, der blev mester 
1844, mens den anden kande er stemplet »Aren
dal Høy«, der blev mester 1879 og efterfulgte 
Hans Høy; alle tre var mestre i København36. 
Kanden er muligvis overført fra Soderup.

ger meget dybt i skråt strakte arme. Den kvind
agtige, fede krop har brystvunde i højre side, 
lændeklæde med knude og flig ved venstre 
hofte. Hvidmalet med røde blodstænk på pan
den og under brystvunden. Hår og skæg brun- 
gråt, lændeklædet blåt med spor af forgyldning. 
1758 stod krucifikset i korbuen11 på en †bjælke 
»afdelt i fem afdelinger« med indskrifterne: »O 
magnum Peccator opus mors Mortua tune est, 
in ligno qvando. Mortua Vita fuit«, »O, Synder 
en Gierning mægtig og stoer, er bedreffven og 
giort paa Jord«, »At Døden blef intet og miste 
sin Mact Da Liffvét paa Træe bleff døt og foract. 
1601«, »Christus Jesus sand Gud og Mand For 
Verden Korsfest saa blef hand.« og »Manddom
men døde og gruseligen leed Guddommen vaar 
frii, som Hver Mand veed« (sml. Soderup s.290 
med note 40). 1842 hang krucifikset på nordre 
kirkevæg, og 1862 henstillede synet, at den i 
koret ophængte Kristusfigur, »der er yderst 
uheldig vanzirende og stødende øjet og følel
ser«, burde afskaffes10. Den lå 1921 på våben
husloftet og deponeredes 1928 i Holbæk Mu
seum37.

Prædikestolen (fig. 14) er udført efter 1803, da 
den gamle var noget skrøbelig af ælde7, mulig
vis i forbindelse med kirkens hovedreparation 
1820-217. Den cylinderformede stol har fire 
fyldinger indrammet af smal profilliste. Under 
gesimsen, som firdeles af kannelerede »triglyf- 
fer«, et reliefskåret tungebånd. Stolen står med 
oprindelig staffering fremdraget 1964: hvid 
bundfarve med guld på lister og forgyldte stjer
ner i gesimsfelterne. I fyldingerne malede frem
stillinger af de fire evangelister, siddende på 
skyer med bog og pen i hånden og symbolet 
ved siden, dog har Mattæus en svævende due; 
alt udført af samme maler som de tidligere 
altertavlemalerier. Felterne adskilles af kraftigt 
malede, rødbrune balustre med akantusbladske- 
de. Opgangspanelet er samtidigt med stolen, 
tilsyneladende uden oprindelig malet dekora

*Korbuekrucifiks (fig. 13), formentlig fra 1601, 
jfr. indskrift på †korbuebjælke. Den meget 
plumpe figur er ca. 98 cm høj; højre hånd og 
nogle fingre på venstre mangler, kun et stykke 
af det lodrette korstræ er bevaret. Kristus hæn-
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tion. Ved restaureringen flyttedes stolen ca. en 
meter mod øst, således at den nu står i skibets 
sydøsthjørne.

†Prædikestol. Stolens udseende kendes ikke, 
men præsteindberetningen 175811 gengiver føl
gende indskrift: »In omnes Gentes oportet præ- 
dicari Evangelium Marc: C. xiii v. x. Anno 
1601«, som med undtagelse af årstallet svarer til 
den reliefskårne indskrift på hovedkirkens præ
dikestol. 1803 var den noget skrøbelig på grund 
af ælde og behøvede »tilsynsbefæstelse og af
pudsning«7.

Stolestader. En del af stolegavlene er fra tiden 
o. 1575, men størsteparten opstilledes 182410. 
Et ønske fremsat 1896 om at gøre sæderne 
bredere og fjerne dørene ser ud til at være 
imødekommet senest 191038. De ældste gavle er 
rundbuede, to har foroven udsparet felt af sam
me form og længere nede et rektangulært med 
ungrenæssanceskæringer: stiliseret blomst og 
bladværk svarende til stolene i Kvanløse 
(s. 121). Et andet par har som eneste dekoration 
et slyngbånd hele vejen langs kanten. Disse fire 
gavle indgik indtil 1964 i korets præste- og 
degnestole. Nu står de længst mod vest, under 
orgelpulpituret. Oppe på dette er henstillet en 
femte gavl med halvroset i topstykket og skæl- 
lagte skiver med dråbeformet nedhæng i feltet 
længere nede. Denne dekoration kom frem, da 
man 1964 fjernede en yngre pilaster. Blandt 
skibets gavle er en halv snes i nordrækken 
jævnaldrende med de ovenfor omtalte; da resten 
af stolene optilledes o. 1825 dækkedes den op
rindelige dekoration af en kanneleret pilaster, 
svarende til de nye gavles. Disses topstykker 
udførtes med halvroset som de gamles, hvorved 
stoleværket fik et ensartet præg. Ryglænene er 
gamle, fra forskellig tid, med hatteknager af træ, 
svarende til våbenhusets.

Siden 1964 står gavlen på orgelpulpituret og 
de to slyngbåndsdekorerede helt afrenset, mens 
de to i skibets nordside har oprindelig rød 
snedkerstaffering. De øvrige stolegavle fik en 
nymaling: mørkegrøn med gråhvide pilastre, 
okkerfarvede kannelurer og halvrosetter. Ryg
læn og sæder er gråhvide, mens fodrem og 
gavlpostamenter er dodenkop.

Fig. 14. Prædikestol (s. 316). LL fot. 1976. —Pulpit.

†Stole. 1671 fik snedkeren betaling for pane
ler, sæder og underklædning til 16 kvindestole 
og de to karlestole øverst i kirken. Det fremgår 
ikke, om det var samme snedker Bendix Mi- 
chelsen, der dette år forærede en stol, ligesom 
salig Christen Pedersen, Niels Mogensen i Bue- 
rup, sognepræsten og Niels Jørgensen i Holbæk, 
der endog skænkede to stole8.

Præste- og degnestol, med gavle fra o. 1820, 
nyindrettedes i korets østhjørner 1964. De be
står hver af to gavle, der svarer til stolene i 
Soderup. Ligesom i skibet har gavlene kannele- 
rede pilastre med profilkapitæl; under vandret 
afskæring sidder en tynd, rhombeformet plade. 
Imellem gavlene er der døre, hver med to 
fyldinger, som er sortmarmoreret inden for rød 
ramme; stafferingen svarer i øvrigt til stolesta
dernes. Tidligere indgik tillige de fire renæssan
cegavle, som nu står vestligst i kirken, i korets 
stole, der da var forsynet med gardiner, som 
1818 blev fornyet7.

Pengeblok (fig. 16), 1600’rne, af eg, 70 cm høj, 
kvadratisk med en side på ca. 20 cm. De tre
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Fig. 15-16. 15. Pengebøsse (s.318). LL fot. 1976. — 
Collecting-box. 16. Pengeblok (s. 317). LL fot. 1976.
— Alms post.

midterste af fem vandrette jernbånd er hæng- 
selsbånd på forsidens låge. Det øverste og ne- 
derste lukker over sidens bånd, som ender i 
øsken, hvori hængelåse kan have været anbragt 
eller som nu en lodret jernstang, jfr. f.eks. 
Kvanløse og Sønder Asmindrup (s. 122 med 
fig. 11 og s. 195). 1842 skriver J. H. Larsen: »I 
kirken en blok, hvortil der fra alle kanter sendes 
nogle ubetydelige gaver, som erkendelse af kir
kens magt til at helbrede i farlige tilfælde, da den 
anses for udmærket hellig og at være i besiddelse 
af en så udmærket undergave. - Årsagen til 
denne formening har jeg ej kunnet opdage, men 
den er fra meget ældre tider«13. Blokken står 
siden 1964 afrenset, i våbenhuset, øst for døren 
ind til skibet.

Pengebøsse (fig. 15), 1800’rne, af sortmalet 
blik, 18,5x9,5 cm og 13,5 cm høj. I låget to 
pengetragte. På forsiden hvidmalet skriveskrift: 
»Glemmer ikke at gøre Vel og at meddele«. 
Svarende til hovedkirkens. På jernbøjle på vå
benhusets østvæg. †Fattigtavle omtales i 1860- 
erne6.

Dørfløje. 1) O. 1860, med flammeret beklæd
ning i sildebensmønster på ydersiden. På inder
siden er genanvendt et gangjern fra 1500’rne med 
indridset siksakmønster. Mod våbenhuset oli
vengrøn, udvendig chokoladebrun. 2) O. 1850. 
Mellem våbenhus og skib. Mod våbenhuset er 
slået en beklædning, som danner fem gange tre 
kvadrater. Olivengrøn, lysest på ydersiden.

Pulpitur, fra 1800’rne, med udsavede balustre, 
som blev forhøjet og suppleret 1964 og 1974. 
Under glat postamentfrise udsvejfet hængestyk- 
ke. Blygrå balustre med forgyldning langs kan
ten, sort frise med hvid skriveskrift, der citerer 
Den danske Salmebog nr. 3, v. 1039. I langhu
sets vestende, hvor det 1964 blev trukket en 
meter mod vest. Et †pulpitur fik foråret 1816 en 
hovedreparation19; 1842 var pulpitur og kirke
stole malet med »kanalerede skildter«13, hvilket 
næppe kan gælde det nuværende orgelpulpitur.

Orgel, bygget 1975 af Poul-Gerhard Ander
sen, Bagsværd. Syv stemmer, ét manual og 
pedal. Facade tegnet af Rolf Graae og Erling 
Jessen. På pulpitur i skibets vestende. *Orgel, 
bygget 1872 af Knud Olsen, København40.
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Omdisponeret 1911 af I. Starup, København41. 
Restaureret 1975 af Svend E. Nielsen, Uvelse, i 
forbindelse med flytning til Kirkerup kirke 
(Sorø amt). Oprindelig disposition: Manual (C- 
c"'): Gedakt 8 Fod, Fugara 8 Fod, Principal 4 
Fod, Octav 2 Fod. Facaden bar inskriptionen: 
»Givet af FLD (Frederik og Louise Danne
mands sammenslyngede, kronede initialer) 
1873.«. På pulpitur i skibets vestende42.

Fire salmenummertavler, antagelig fra 1860- 
erne, da synet henstillede, at der anskaffedes tre 
»lig dem i Soderup«6. Til skydenumre, med 
udsavet topstykke. To tilsvarende tavler til dåb
nadver. Mørkegråt ramme værk som alterskran
kens balustre, hvide brikker med sorte tal og 
sort fraktur: »Før Prædiken« og »Efter Prædi
ken«, »Daab« og »Nadver«.

Et †billede af kong Frederik IV lige over for 
prædikestolen ønskedes 1898 fjernet eller an
bragt på en mindre anstødelig måde43 (sml. 
Soderup).

To nye lysekroner i barokform, skænket 1933 
og 19396. Væglampetter fra 1964.

Hatteknager, fra 1800’rne?, af træ, svarende til 
stolestadernes. På våbenhusets nord- og vest
væg.

Klokker. 1) 1857, « . . .  Støbt af P. P. Meil- 
strup i Randers. Frederik Vilhelm Dannemand
& Louise Christiane Schuli(n) 1857« med blad
bort over og under indskriften og rammelinjer 
på slagkanten. Tvm. 89,5 cm. Ophængt i vug
gebom. 2) 1968, »Kirke Eskildstrup menighed 
til glæde støbtes jeg af John Taylor & Co. Eng
land 1968. Gud til ære«. På legemet: »Jeg ringer 
fred fra Gud til jord, jeg synger for i lovsangs 
kor«. Tvm. 77 cm. Ophængt i slyngebom. 3)
1855, med indskrift som nr. 1, bortset fra årstal
let. Tvm. 91 cm. Står i klokkestokværket.

†Klokker. 1) Ved klokkeskatten 1528 aflevere
des en klokke44. 2) 1618, med indskriften: 
»Verbum domini manet in æternum Anno 1618 
lod w. Jørgen Daae Lensmand paa Holbechs 
Slot støbe denne Kloke til Soderups Kirke. Hans 
Kemmer støbt mich«11. 3) 1656, støbt af Jochim 
Janeke. Efter lynnedslag 16648 blev begge klok
ker taget ned af tårnet og åbenbart ophængt i det 
nye trætårn, hvor de beskrives 175811. 1829 var

de revnede, hvorefter den mindste omstøbtes i 
København 1831, den største 183310. Efter 25 
års forløb var de atter ubrugelige, jfr. klokke nr.
1 og 3.

Klokkestol, 1819?, med fornyelser fra 1909, af 
eg, med dobbelte skråstivere.

GRAVMINDER

Gravsten, o. 1700, med fordybet versalindskrift: 
»Denne sten tilhører welforneme mand Oluf 
Lauridtzen Hullegaard och hans hustro Maren 
Iacobsdaater och deris arfvinger«. Rød kalksten, 
186x100 cm. I hjørnerne blomsterrelieffer med 
blandt andet tulipaner45. I midtgangen umid
delbart vest for korets trin.

På kirkegården findes to gravsteder indheg
net af støbejernsgitter. På det ene støbt plade med 
indskrift: »Gaardeier af Stedstrup P. Hansens 
Familiebegravelse«. Op ad skibets sydmur; det 
andet findes nordvest for tårnet.

KILDER OG HENVISNINGER
LA. Kgl. bygningsinsp. Martin Borch. Henlagte sager 
og kirkesyn 1897-1908. Ved embedet. Synsprot. 1862- 
19(76). — Se i øvrigt arkivalier for Holbæk amt i 
almindelighed s. 50.

NM2. Indberetninger ved Chr. Axel Jensen 1910-
11 (inventar og gravminder med tilføjelser af K. 
Weber-Andersen 1953), Aage Sørensen 1962, -63, 
-64 og Lucien Hecklen 1962 og 1964 (istandsættelse af 
inventar), Hugo Johannsen 1976 (bygning) og Ma- 
rie-Louise Jørgensen 1976 (inventar og gravminder).
— Bygningsbeskrivelse ved Hugo Johannsen, inven
tar og gravminder ved Marie-Louise Jørgensen. Re
daktionen afsluttet april 1980.

Tegninger. NM2. Gnidebillede og tegning af ind
skrift på kalk ved Chr. Axel Jensen. — Plan ved M. 
Brahde 1959.

Notebøger. NM2. Kornerup, IX, 14; C. M. Smidt, 
XXVII, 26-42.

1 Roskildebispens jordebog s. 160.
2 Landebogen s. 150f.
3 RA. DaKanc. A28. 1630-1702. Fortegnelse og div. 
dok. vedk. kirker og sognekald.
4 Kronens Skøder II, 419.
5 RA. DaKanc. G119. (1799)-1828. Originale skøder
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til kongen på jus vocandi.
6 Ved embedet. Synsprot. 1862-19(76).
7 LA. Stiftsprovstearkivet. 1803-08. Kirkesynsfor- 
retn.
8 RA. Rtk. Rev. rgsk. Kirkergsk. 1661-72.
9 LA. Stiftsøvrighedsarkivet. 1730-34. En del kirke
syn m.m.
10 LA. Stiftsprovstearkivet. 1824-1900. Synsforret- 
ningsprot.
11 LA. Bispearkivet. 1758-59. Hist. efterretn. til 
HofmFund.
12 Muligvis forveksling med Kirke-Såby, der også 
lå under Åstrup og oprindelig havde haft tvillinge
tårne, jfr. DK. Kbh. Amt s.852f.
13 NM2. Håndskriftsaml. J. H. Larsen: Bidrag til 
topografisk beskrivelse ... 1842.
14 Salget af blyet, der på tre vogne kørtes til Roskil
de indbragte 101 dl., jfr. note 8.
15 Fra hovedkirken modtog man 960 tagsten, 48 
stenlægter, 18 deller, ni 16 alen træer, et 12 alen træ 
m.m. Herudover lånte man fra andre kirker 268 dl., 
4500 mursten og 84 lægter. I Roskilde købtes 2850 
tagsten og fra Ølsemagle kirke hentedes 2500 mur
sten, jfr. note 8.
16 Spidsbuerne i sydsidens vinduer øst for våbenhu
set erstatter rundbuer, som endnu fandtes her 1910, 
jfr. fot. i NM2. Vinduerne fra 1964.
17 Inv. nr. 8.449 a-d. Liljeflisen, som bl.a. fremstil
ledes i Næstved (Kai Uldall: Et tilløb til dansk 
Fajencefremstilling i Renæssancetiden. Laurits Potte
mager i Næstved, i NatArb. 1934, s.47f.) kendes fra 
en lang række sjællandske kirkegulve, jfr. DK. Præstø 
s. 1063; Sorø s. 1230; endvidere sagregistre (gulvfliser).
18 Ved restaureringen 1964 blev omtrent en tredjedel 
af bordet, især nordsiden, brudt ned og genopmuret.
19 LA. Holbæk amts provsti. 1808-23. Synsforretn.
20 Jfr. LA. Soderup-Eskilstrup sognekaldsarkiv. 
Bl. Liber daticus 1738-96. 24 stole brændte og alter
tavlen blev ødelagt.
21 En lignende, bedre bevaret gruppe i Høm, jfr. 
DK. Sorø s. 530 og s. 1243, hvor gruppen nævnes som 
et muligt arbejde af » Apostelhusmesteren« i Næstved.
22 Fremstillinger heraf findes bl.a. i Hagenbjerg

Fig. 17. Landsbyplan 1781.— Village map 1781.

(DK. SJyll. s.2574, fig. 12), Aller og efter samme 
forlæg Spandet (DK. SJyll. s.266 med fig. 12 og 
s. 1188 med fig.7).
23 Jfr. altertavlen i Kumla gamla kyrka (SvK. volym 
166, s. 57).
24 Inv. nr. 9.76 og 9.77.
25 Jfr. note 13. Synet havde 1840 henstillet, at alter- 
tavlemaleriet restaureredes (jfr. note 10).
26 Jfr. DK. Kbh. Amt s. 1664 og Henry Petersen: 
Levninger af Domkirkeskatten i Roskilde Domkirke, 
i ÅrbOldkHist. 1888, s. 114-28, især s. 118. Se også 
M. Mackeprang: Vore ældste Alterkalke, i ÅrbOldk
Hist. 1906, s. 75.
27 Tilsvarende findes på kalkene i Værløse (DK. 
Kbh. Amt s. 637) og Rinkenæs (DK. SJyll. s. 1938).
28 DK. Kbh. Amt s. 1230. Om denne kirkes forhold i 
middelalderen haves ingen nøjere oplysninger.
29 Om sølvtøj med Københavns ældste bystempel, 
se Fritze Lindahl i: Københavnersølv, udg. i anled
ning af Kjøbenhavns Guldsmedelaugs 550 års jubilæ
um, 1979,s.20.
30 Han virkede 1664-87, enken fortsatte bedriften og 
omtales 1692-1710.
31 DK. Manbo s. 248 med fig. 8.
32 Tilsvarende forsvundne i Sønder Jernløse (s. 146) 
og på et billede af altertavlen i Græshave (DK. Maribo 
s.368, fig. 4).
33 Jfr. Mackeprang: Døbefonte s. 405.
34 Jfr. cirkulære af 23. maj 1889 og note 6.
35 DK. Frborg. s. 2618 med fig. 25.
36 Jfr. Københavns Vejviser 1880: Arendal Høy, kgl. 
hofkandestøber Hans Høys efterfølger, Pilestræde 25. 
Samme år opføres J. L. Buntzen i Landemærket 9, 
hvor Buntzens enke boede 1873. L. W. Buntzen døde 
1861, 44¾ år gammel (jfr. begravelsesprotokol i Kbh. 
Stadsarkiv).
37 Inv. nr. 2.485.
38 Jfr. note 6 og 10.
39 Citatet udførtes efter sognepræstens forslag.
40 Firmaplade i spillebordet. Orglet afleveredes febr. 
1873 (ifølge Knud Olsens værkfortegnelse i Starup & 
Søns arkiv, Kbh.).
41 Starup & Søns arkiv, Kbh.
42 En opmåling og beskrivelse af orglet findes i Den 
danske Orgelregistrant, Musikhistorisk Museum og 
Carl Claudius’ Samling, Kbh.
43 LA. Stiftsprovstearkivet. 1824-1900. Div. korres
pondancesager.
44 RA. Rgsk. ældre end 1559: Fortegnelse over ind
krævede klokker.
45 Typen er velkendt på Sjælland, jfr. Slangerup 
(DK. Frborg. s. 2104) og er afbildet i Tårnby (DK. 
Kbh. Amt s.301 med fig.30). I Mørkøv (Tuse hrd.) 
findes en sten med næsten identiske blomster.


